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Kirken har brug for dig!
Har du brug for kirken?

Forside foto: Peter Ulrich Toubøl, “Kirkegårdsstien mod Kirkepladsen”.

Dead-line for næste kirkeblad er fredag den 27. juli 2012. 
Artikler og foto sendes som vedhæftet fil til Peter Ulrich Toubøl 

mail: mhr@mariagerkirke.dk. 

Stil op til menighedsrådsvalget eller meld dig som 
frivillig hjælper.
Der er altid brug for engagerede mennesker med 
en hjælpende hånd.
Læs mere på side 3 og 25.

“Don’t ask what the church can do for you -
Ask what you can do for the church!«



Indholdsfortegnelse

Kirken har brug for dig!
Har du brug for kirken?

Menighedsrådet fungerer både som 
bestyrelse, arbejdsgiver og inspirator samt 
som praktiske medhjælpere mm. for byens 
kirke, kirkegård, kloster og sogneliv. Dets 
opgave er at skabe så gode rammer som 
muligt for kirkens arbejde og dermed 
muligheden for at udbrede det glædelige 
budskab om, at Jesus Kristus er verdens 
frelser.
Dette gøres helt konkret ved at sikre, at 
kirkens bygninger og kirkegård fungerer, 
at kirkens ansatte har gode arbejdsvilkår, at 
skabe plads til frivillige gruppers aktiviteter 
og udfoldelses muligheder og ved at 
støtte op om præsternes arbejde med at 
forkynde det glædelige budskab, så det lyder 
vedkommende og nutidigt for både børn, 
unge og ældre. Desuden har vi i Mariager 
en lang tradition for at arrangere store 
kulturelle oplevelser i form af koncerter med 
især kirkemusik, klassisk musik og korsang 
samt højskolevirksomhed.
Indenfor de sidste mange år er der i Mariager 
skabt nogle helt fantastiske fysiske rammer 
med en velrestaureret kirke, en smuk og 
velholdt kirkegård, et fantastisk orgel og 
nu en unik klosterbygning. De forskellige 
kirkelige aktiviteter er blevet udviklet og 
udvidet med endnu flere tilbud for børn og 

ældre, bl.a. har vi udvidet med 
konfirmandundervisnings 
tilbud til 3. og 5. klasser 
samt formiddagshøjskole og 
voksenkor.
Men der skal til stadighed 
ske en udvikling også i de 
næste mange år. Så for et 
kommende menighedsråd 
er der stadig masser af 
spændende opgaver som 
f.eks. klosterhaven, udstilling 
om kirken og klosterets 
historie, samt arbejdet med 
at kirkens budskab når ud til 

stadig flere i sognet. Et budskab der fortæller, 
at kristendom ikke handler om moral, regler 
og straf, men om Guds kærlighed og nåde, 
som vi bør efterligne i vores eget liv i mødet 
med andre mennesker.
Så har du lyst, tid og engagement til at gå 
ind i dette arbejde, så er der helt sikkert 
også brug for dig enten i menighedsrådet 
eller som frivillig hjælper eller deltager i de 
forskellige aktiviteter og projekter. 
Den 13. november er der menighedsrådsvalg 
- men allerede tirsdag d. 4. september er 
der orienterings- og opstillingsmøde. Så 
overvej hvad du har lyst til at bidrage med 
og kontakt gerne en af præsterne eller et 
menighedsrådsmedlem og forhør dig om 
mulighederne. Allerede nu er en del af 
menighedsrådsmedlemmerne trådt ud og 
flere stiller ikke op til genvalg. 
Efter 20 spændende og givtige år (heraf de 
16 som formand) trænger jeg nu til en pause 
fra det administrative arbejde, og stopper 
derfor som medlem af rådet ved årets 
udgang, for at give plads til nye friske kræfter. 
Jeg håber dog fortsat at få lov at bidrage 
med forskellige praktiske opgaver

Menighedsrådsformand Peter Ulrich Toubøl
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“Don’t ask what the church can do for you -
Ask what you can do for the church!«
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Med dette nummer af kirkebladet er 
sommeren over os – forhåbentligt med 
dejligt vejr, solskin og en god temperatur. 
Men vi ved nok alle sammen godt, at det 
gode danske sommervejr sjældent holder 
en hel sommer, så derfor er det godt at have 
en bog eller to parat til en regnvejrsdag. 
Hos mig vil ikke mindst Martin Luther være 
at finde på læselisten, blandt mange andre 
fagbøger såvel som romaner, jeg håber at 
få tid til at læse. Håbet er jo lysegrønt, som 
man jo siger.
Martin Luther har jo om nogen, som en 
anden kirkefader, gennem ord og gerning 

præget det kirkesyn, som også den 
evangeliske lutherske danske folkekirke 
bygger på. Et godt luthersk udtryk er, at 
“vi er alle syndere for vor Herre.” Men 
hvordan skal det egentligt forstås? Tanken 
om at vi alle er syndere for vor Herre, er 
grundtanken med Jesu skærpelse af loven. 
Den lov som i Det gamle Testamente satte 
rammen for forholdet mellem Gud og 
mennesker. Skærpelsen af loven bunder i, 
at de jødiske farisæere og skiftkloge mente 
sig i stand til - gennem lovoverholdelse 
- at opnå syndfrihed og dermed gøre 
sig bedre end deres medmennesker i 

Guds øjne. Jesu pointe, med 
ikke at ophæve loven men 
tværtimod at skærpe den, er at 
understrege, at vi alle er syndere 
overfor Gud – uanset hvad – da 
intet menneske er i stand til at 
overholde loven fuldt ud.
Det er nok de færreste i dag, der 
vil mene, at man kan sige sig 
helt syndfri overfor Gud – en 
enkelt finke er der altid røget 
af fadet. Men til gengæld er 
der nok dem, som vil mene, at 
der er forskel på synd, at vores 
synd i forhold til Gud findes i 
flere udgaver, som store synder 
og som mindre synder og som 
små synder.

Kan synd vitterligt gradueres?



Heri ligger en graduering, at nogen er lidt 
mindre syndfulde end andre, at nogen 
måske er lidt bedre end andre – ikke kun 
i Guds øjne, men også i andre menneskers 
øjne.

Men forholder det sig virkeligt sådan i 
vores evangeliske lutherske folkekirke, kan 
synd vitterligt gradueres? Martin Luther 
fastslår i sit skrift “Mod Latomus”, at synden 
er absolut – i den forstand, at selv den 
mindste synd er den største synd! Synd 
kan nemlig ikke gradueres! Dette er netop 
kernen i Jesu skærpelse af loven, at synd er 
synd, og uanset hvilken eller hvilke synder 
vi har gjort os skyldige i eller ikke skyldige 
i, er vi alle lige fjerne fra eller lige tætte på 
Gud.
Hvad betyder det så for mig – for os – kan 
man spørge. Betyder det, at det at være 
kristen er at leve et liv i en “jammerdal”, 
hvor synden berettiger, ikke kun selvforagt, 
men også menneskeforagt? Nej, så absolut 

ikke. For ved at vi alle kan sættes i den 
samme kategori, at vi alle er syndere for 
vor Herre, ligger der en enorm befrielse. 
Hermed er vi nemlig alle sat fri til at leve 
livet efter bedste evne med Gud og ikke 
ødsle livet bort i en konstant jagen efter at 
score point hos Gud. 
Når vi alle er syndere overfor Gud, sættes 
vi fri under det ansvar, vi gives som bærere 
og videreformidlere af Guds kærlighed. Vi 
sættes fri ikke kun overfor Gud, men også 
overfor vores medmennesker. For når vi 
alle er lige store syndere, ophører synden 
med at være en målestok, og vi bliver sat 
frie til at se vores medmennesker, som de 
er – som mennesker med følelser, glæder 
og sorger – mennesker ligesom du og 
jeg, uanset farve, køn og alder. Alle er vi 
lige meget værd overfor Gud, alle er vi 
ubetinget elsket af Gud.
Dette er kristendommens styrke - dette 
skal være styrken i folkekirken også når 
bølgerne går højt om kirkesplittelse og 
kirkelukninger – at i kirken er vi alle lige, her 
er ingen bedre end andre. Vi skal acceptere 
hinanden og give plads til hinanden, for i 
det kristne fællesskab er vi alle lige, for vi 
er alle syndere overfor Gud, og hvor er 
det et fantastisk glædeligt og frisættende 
budskab – uanset om solen skinner, eller 
det øser ned! God sommer.

Af sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen
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Konfirmationsundervisning 
for  2012/2013
 
For de elever, der efter 
sommerferien begynder i 7. klasse, 
og som skal konfirmeres 2013, 
begynder konfirmationsundervisn
ingen tirsdag den 28. august for 7. 
A og onsdag den 29. august for 7. 
B i uge 35. Der er ingen tilmelding 
til konfirmationsforberedelsen. De 
kommende konfirmander møder 
bare om til konfirmandundervi
sningens start i klosteret kl. 8.15 
med deres respektive klasser. 
Selve konfirmationen foregår 
søndag den 28. april (7.A) og den 
5. maj (7.B) 2013. Er det yderligere 
spørgsmål kan sognepræsterne 
kontaktes.«

Ikoner malet af årets konfirmander

Børn og unge
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Børn og unge

Øverst: 7. a nederst 7. b.
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Årets fastelavnsgudstjeneste

Søndag den 19. februar var der traditionen tro fastelavnsgudstjeneste i Mariager kirke. Fasten, 
som indledes efter fastelavn, er en markere af de sidste 40 dage inden påsken. En påske som 
indledes med Jesu indtog i Jerusalem. Derfor begyndte fastelavnsfesten med en børnevenlig 
gudstjeneste med både palmegren og konfetti for at illustrere netop Jesu indtog i Jerusalem. 
Efterfølgende var der tøndeslagning i klosterhaven. De over 30 børn kæmpede en brav kamp 
indtil de sidste af de tre tønder var slået ned og kattekongerne og kattedronningerne blev 
fundet. Den hyggelige eftermiddag blev rundt af inde i kirken med slikposer og fastelavnsboller 
med varm kakao til store og små.

Børn og unge
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Igen i år har vi haft glæden af at have 3. 
klasses eleverne fra Mariager Skole til minik
onfirmandundervisning. Det er to livlige og 
interesserede klasser, vi har haft besøg af 
torsdag og fredag. Vi har lagt meget vægt 
på at fortælle bibelhistorie, og børnene har 
været utrolig engagerede tilhører. Dvs. ret 
hurtigt gik de fra at være tilhørere til at være 
aktørere, idet selv spillede de forskellige roller 
i fortællingerne. Når man selv har spillet en 
rolle i en fortælling får man den for alvor ind 
under huden, og jeg er sikker på, at 3. klasses 
eleverne aldrig glemmer fortællingen om den 
lille grimme tolder Zakæus, som snød alle men 
alligevel gik besøg af Jesus, eller 

om den fortabte søn, eller om tjener der fik 
eftergivet en stor sum penge, men ikke selv 
ville eftergive sin medtjener et lille beløb, eller 
om manden, der blev overfaldet og hjulpet 
af en samaritaner, for slet ikke at tale om 
påskeberetningen, som børnene opførte for 
deres forældre og søskende den 29. marts ved 
en hyggelig gudstjeneste.
Vi tror, at det tidlige møde med kirken og de 
kristne fortællinger vil være med til at give 
børnene en fortrolighed og tillid til kirken, 
som forhåbentlig vil følge dem i deres liv, og 
vi glæder os til at se børnene igen i 5. og i 7. 
klasse.  

Børn og unge Børn og unge

“Kend-din-kirke-gudstjeneste”
Udseendet af Mariager kirke og kirkegård er nok de allerfleste indbyggere i 

Mariager bekendt. Kirkegårdens store flotte træer, den store hvide kirke med de 
høje vinduer og kirketårnet, der som et vartegn for Mariager nærmest kan ses 

ved alle byens indfaldsveje. 
Men når det kommer til kirkens inventar og historie er det ikke sikkert, at

erindringen er lige så klar. Det vil vi så forsøge at råde bod på nu, ved 

søndag den 1. juli kl. 14.00 
at slå dørene op til “kend-din-kirke-gudstjeneste”. Efter gudstjenesten, vil der blive 

budt på kaffe og kage, hvorefter en af kirkens dygtige guider Arndt Jessen Hansen vil 
fortælle om Mariager kirke og klostres meget spændende historie, som blandt andet 

omfatter Danmarks største middelalderbyggeri, Stygge Krumpen og altid 
friske blomster på Laurits Mortensen Hassings gravsten.

Gudstjenesten og rundvisningen vil samlet vare omkring én time.

Minikonfirmander
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Ny dåbssalme
af Knud Erik Holck Lægsgaard

Når man i sit liv bliver velsignet med – og jeg 
mener det virkelig – velsignet med noget 
så forunderligt og glædeskabende som 
børnebørn, og vi er blevet velsignet med ikke 
mindre end syv af dem, kan man næsten forgå 
i taknemmelighed - og bekymring. 
Vore børnebørn er verdensmestre i at være 
børnebørn, og jeg er sikker på, at de fleste 
bedsteforældre vil give mig ret i, at det er 
deres også. Så lad os ikke skændes om det, 
men forenes i fælles glæde - og som jeg sagde 
– bekymring. 
Min glæde i bekymringen er, at ikke blot 
mine børnebørn, men også mine børn og 
minsandten også fruen og jeg, alle er Guds 
børn. Det blev vi ved fødslen, men Gud gav os 
attest på det ved dåben, så derfor fik jeg lyst til 
at supplere mine mange salmer, som kan læses 
og høres på www.salmevaerkstedet.dk  - med 

en dåbssalme, og sandelig om ikke salmen 
- til trods for at Mikael, den gode organist og 
komponist ved Mariager kirke endnu ikke er 
blevet bedstefar - alligevel fandt nåde for hans 
musikalske hjerte. 
Han skrev en melodi til salmen. Og ikke en 
hvilken som helst melodi, - men en melodi, der 
i stort mål understreger alvoren og glæden, 
bekymringen og trygheden. Melodien har en 
lethed, samtidig 
med at den spiller 
i molklange, så det 
gør ordene dybe 
og troværdige.  

1. Lille barn på voksenarm,
bæres du til dåben.

Fader vor på jorden dig
himlen holder åben.

Du er aldrig kun dig selv,
aldrig helt alene,

fra i dag er evighed
din på livets scene.

2. Du var ventet længe, men
kom dog i Guds time,

på en glædesdag som nu
høres klokker kime.

Livet langt og livet kort,
alt er i Guds hænder,
fra i dag til evighed

kirkeklokken sender.

3. Lille barn med voksenarm,
vil vi dig beskytte,

vore arme rækker vidt,
vil dog lidt kun nytte,
om vi ej i bøn og tro

som i hverdagsgader
dagligt går på himmelbro

til vor Gud og Fader.

4. Du fik Paradisets vand
stænket på dit ho´de,
fribillet til livets land,

evighedens kode.
Intet er nu mer som før,
alt er dog det samme,

åben står din livets dør
i fornyet ramme.

5. Lille barn, vort kærtegns frugt,
os til glæde givet.

Som Guds eget barn er det
skænket os for livet.

Han er vejen, vi skal gå
med vort barn ved hånden,

nu dets navn er skrevet med
flammeskrift af Ånden.

6. Tro det om du vil og kan,
for dit bryst og pande

er nu tegnet korsets tegn,
Gud gør kærtegn sande.

Godt og ondt og liv og død,
alt er i Guds hænder.

Er alt mørkt i mørkt i dig,
lys hans engel tænder.

Noget om mærkelige mærkedage
(med undertitlen: det skal nok komme til at handle om musik og koncerter alligevel)

http://www.salmevaerkstedet.dk
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Ny dåbssalme
af Knud Erik Holck Lægsgaard

 Vi begynder med julen
Julen er en privat sag. Det er jo mærkeligt at 
tænke på, at danskerne – som notorisk ikke 
synger særligt meget og nedprioriterer sang og 
musikundervisningen overalt – i hobetal synger 
juleaften.
Danskerne, som synes mere og mere berø-
ringsangste holder hinanden i hånden – frivilligt 
- og det mens vi går rundt om et døende 
grantræ med tingel-tangel på. At julesalmerne 
sagtens kan være Højt fra træets grønne 
top, Sikken en voldsom trængsel og alarm, 
og andre sange, der ikke har Jesusmoment 
nok til at blive optaget i den kongeligt 
godkendte danske salmebog, er en anden sag.
Men strengt taget ved vi ikke rigtig noget 
om andres juleaften. Der florerer ikke 
billeder af denne mærkedag på Internettet. 
Dertil er den for privat.
Hvad så med nytår: Vi tager hatte på, opfører os 
mærkeligt, brænder nogle raketter og desværre 
også nogle øjne og ører af, siger skål, hopper 
ned af en stol for til sidst at se skihop iført 
tømmermænd.  Mærkeligt.
Helligtrekongers aften. Der er godt nok et 
skuespil, der hedder sådan, men det er ikke en 
dag, de fleste vil kunne genkende datoen på.
Vi fortsætter denne kronologiske gennemgang 
med kyndelmisse, 2. februar. Jo, man synger 
måske »Det er hvidt herude«, men ellers 
glæder vi os bare til foråret. Fastelavn ligger 
jo ikke på nogen fast dato, selvom vi (eller 
børnene) også der laver opsigtsvækkende 

mærkværdige ting. Der har lige i februar været 
cd-indspilning i kirken:  fire englændere hvis 
største skandinaviske oplevelse var at se nogle 
børn slå katten af tønden. Det findes åbenbart 
ikke på den anden side af dammen.
Påske, Bededag, Kristi himmelfart og pinse ligger 
jo også på forskydelige datoer, og selvom det 
er godt at sælge hus i påsken, er det jo i hvert 
fald ikke den samme tid hvert år (påskedag kan 
faktisk variere fra 22. marts til 25. april).  Påskedag 
er den første søndag efter første fuldmåne efter 
forårsjævndøgn. Det betyder, at det altid er 
fuldmåne mellem palmesøndag og påskedag.
Der er et eller andet med nogle varme hveder 
og and, men det har jeg aldrig helt fundet 
ud af, men midsommer. Jubii. Det er dejligt 
– lige på nær det der med, at det bliver 
mørkere og mørkere allerede inden skolernes 
sommerferie, efter den blev flyttet en uge frem.
Har jeg nu husket alt? Nej faktisk ikke. 
Grundlovsdag mangler blandt få andre.
 
Hvad er dine traditioner
grundlovsdag?
Indrømmet. Jeg har aldrig været til et 
grundlovsmøde. Jeg er født i den tid, hvor 
demokrati og de dertil hørende frihedsgrader 
er en ubrydelig selvfølge. Jeg tænker ikke 
tanken, at det ikke skulle være sådan og har 
derfor aldrig følt trang til at høre politikere 
og andre grundlovstalerne besynge 
demokratiet i florombruste vendinger, synge 
en fædrelandssang i det fri, for derefter at 
vende tilbage til dagligdagens selvfølgelighed.
Jeg ved dog, at det ikke foregår om aftenen 
som Sankt Hans, og jeg ved, at vi her i Mariager 
har et radikalt grundlovsmøde på Hohøj.
Så langt så godt.

Billedet viser folkeoptoget, der går gennem 
Københavns gader i 1848, for til sidst at ende 
hos kongen og kræve enevælden afskaffet.
Det skete som bekendt året efter d. 5. juni 1849 med 
Danmarks riges Grundlov.

Noget om mærkelige mærkedage
(med undertitlen: det skal nok komme til at handle om musik og koncerter alligevel)
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En livslang julegave
Min svigerfar har musiske døtre og musiske 
svigersønner, og han gav os alle en julegave, jeg  
i hvert fald vil skønne på resten af mit liv.
Vi blev inviteret til at høre Wiener-
philharmonikerne  i Aalborghallens ikke alt 
for gode akustik. (Nu bygger de på livet løs et 
kæmpe musikhus samtidig med at al klassisk 
musikuddannelse er nedlagt nord for Aarhus). 
Da min svigerfar er en ivrig læser af dette blad, 
kan jeg da godt tillade mig at sige tak for gaven. 
Dels fordi det var en dejlig julegave – dels fordi 
mit liv nu er blevet beriget med kendskabet til 
Sibelius 5. symfoni.
Jeg har kun få gange oplevet at få mit 
verdensbillede ændret så drastisk af et enkelt 
stykke musik. Jeg havde faktisk allerede 
symfonien på cd,  men havde aldrig hørt den.
Det har jeg nu. Rigtig mange gang endda, og for 
hver gang bliver jeg lykkeligere og lykkeligere 
for at have fået øjnene op for noget stort og 
eksistentielt, som var tilgængeligt.  
Jeg skulle blot række ud efter det.
 Elendigt programhæfte
Jeg havde ikke forberedt mig specielt 
godt på julegave-koncerten. Vidste knapt 
hvad de skulle spille, men at de ville spille 
fremragende, var der ingen tvivl om, og så 
var programmet egentlig mindre væsentligt. 
Et programhæfte vil udfylde dine huller.
Det lykkedes os at købe hele 2 dyre ganske 
elendige, nyttesløse programhæfter!
Der stod, at de spillede 
Sibelius 7., 5. og 1. symfoni 
og så navnene på ca. 
100 musikere. (Det er jo 
et orkester, der ikke er 
ramt af nedskæringer).
Det eneste nogenlunde 
fyldestgørende i pro-
gramhæftet var omtalen 
af dirigenten. Han var 
dog i mellemtiden blevet 
syg og erstattet af en 
anden. Det kan jo ske.
Ikke et ord om musikken 
eller komponisten, selvom 
Sibelius har ytret mangt og 

meget om sin musik, og grunden til at den er 
blevet til,  som den er.
Symfonier er normalt i 4 satser. Det vil sige, 
normaliteten ophørte definitivt med Beet-
hovens niende symfoni, hvor der for første gang 
bruges menneskestemmer i en symfoni. Siden 
da har alt kunnet lade sig gøre.
Sibelius’ 7. symfoni er i en sats. Den 5. i tre 
satser og den første i de normale 4 satser.
Hvis jeg er fortabt i løbet af en koncert, er der 
ganske givet også andre, der er. Og fortabt var vi.
Selvom Mariager Kirkes orgelkoncerter 
ingenlunde kan sammenlignes med Winer-
philharmonikerne, kan jeg dog love, at der vil 
blive brugt noget mere tid på at tænke over og 
at udarbejde publikumsvenlige programnoter til 
sommerens kommende koncerter, end der var 
blevet brugt på programhæftet i Aalborghallen.
Til gengæld kostede det sikkert lige så meget at 
trykke deres programhæfte på glittet papir, som 
mine koncertgivende organister får i honorar. Til 
sammen.
 
Langtidsplanlægning
Det er faktisk lykkedes mig at komme temmelig 
galt af sted med placering et par koncerter i 
tidens løb.
Jeg placerede en koncert oveni et folketingsvalg 
og en anden koncert midt i VM fodbold finalen.
Sandheden er dog, at nogen andre placerede 
et folketingsvalg og en fodboldfinale oveni 
en allerede planlagt koncert. (Mine og andres 
koncerter er åbenbart ikke grund nok til at flytte 

slige arrangementer).
Den ene koncert flyt-tede 
jeg, den anden gennem-
førtes med et noget mere 
beskedent fremmøde end 
ellers.
Tidshorisonten for planlæg-
ningen af koncerter er lang.

På dette - som de fleste billeder af 
Sibelius - ligner han en forbryder 
fra en sort/hvid Hitchcock-film.
Han ligner ikke en mand, der kan 
skrive den mest afgrundsdybe 
smukke musik, der i hvert fald kan 
få denne ar�kels forfa�er �l at 
gå i musikalsk selvsving.
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For alt hvad der sker under himlen, er 
der en tid
Der er en tid til at gentage en succes, og der 
kommer en dag hvor et koncept ændres.
Fra orgelindvielsen i 2010 og sidste år 
har der ligget en række sommer-orgel-
koncerter på tirsdage i juni, juli og august.
Det vil der også gøre i 2012.

Første koncert ligger første tirsdag i juni og 
herefter med 14 dages mellemrum indtil midten 
af august.
Jeg har inviteret nogle markante personligheder 
fra ind– og udland til at traktere orglet.
På dette blads bagside er en oversigt over 
koncerterne.
Som med Wienerphilharmonikerne gælder også 
for disse koncerter, at det ikke nødvendigvis er 
så vanvittig væsentligt, hvad de spiller. De spiller 
godt og interessant. Det kan jeg love.

At gøre en dyd af nødvendigheden
Første tirsdag i juni viste sig at være 
grundlovsdag. Panik panik panik. Grundlovsdag, 
VM i fodbold, folketingsvalg. Hvad gør jeg nu?
Tog en rask beslutning og ændrede programmet, 
så ved den første koncert grundlovsdag, hvor jeg 
sidder bag tangenterne, spilles der udelukkende 
musik af danske komponister, sluttende af med 
Hartmanns store sonate i g-mol, der er skrevet i 
tiden lige omkring grundlovens underskrivelse.
I 1999 fejrede grundloven sit 150 års jubilæum, 
og til den dag havde komponisten John 
Frandsen skrevet et værk beregnet til hel eller 
delvis opførelse i så mange kirker som muligt, 
idet grundloven også er forudsætningen 
for vores mere eller mindre problematiske 
folkekirkeordning.
Dette spændende værk fra vores tid 

indgår også i koncerten grundlovsdag.
Jeg håber så ikke, at jeg har overset en eller 
anden grundlovsdagstradition, der ville 
forhindre publikum i at gå til koncert. Men de, 
der vil til koncert, går som regel til koncert.

Konklusionen er som altid . . . .
Kom til koncert!
Måske er du erfaren koncertgænger 
– måske har du aldrig været til koncert.
Måske åbner noget af musikken dine øjne for en 
verden, du ikke kendte til, som det skete for mig 
med Sibeliussymfonien.
Måske ved du præcis, hvad du går ind til 
- ved præcis hvilke forventninger, du har til 
programmet.
Alle programmer kan læses på kirkens 
hjemmeside, der som bekendt har adressen: 
 www.mariagerkirke.dk
Kommer du til koncerten, kan jeg garantere, 
at jeg har gjort mig umage for at skrive nogle 
oplysende programnoter, selvom jeg allerede 
nu ved, at der er musik på programmet, som jeg 
ikke kender til.
Det glæder jeg mig faktisk mest til at høre.
Man kunne jo blive overrasket - igen.

Organist - Mikael Ustrup

Registre kaldes de knapper på orglet, som enten 
organisten selv eller en hjælper trækker i før—under og 

e�er et musikstykke.
Hvert register repræsenterer en ny klangmulighed.
Orglet er det instrument, der kan frembringe flest 

forskellige klange. 
Fak�sk kan det frembringe i alt 70.368.744.177.664 

forskellige klange.
(Det er  godt 70 tusinde milliarder for de, der ikke er så 

gode �l at læse mangecifrede tal og hav mig �lgivet, hvis 
jeg har glemt et par stykker).
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Årstidernes skiften

En evig sommer, hvad sku’ vi med den?
Nej, lyset må tabes – og vindes igen,

og løvfald, der ribber hver eneste gren
er livscyklus, eksistentielt fænomen;
de falmede blade på jorden dækker

for løg og rødder og udfylder sprækker,
som frosten ku’ putte sit sprængstof i,

så spirerne aldrig kom op i det fri.

Når mørkets og kuldens fase er slut,
og solen med lysets stråler slår smut,

så skyder fra jorden de dejligste farver,
og livet fra vint’ren et forår arver;

træerne mærker i rødderne kraften
og rækker til knopperne livs-vækst-saften,

bladene grønnes, mens fuglene synger
på grene, som brisen så vårligt gynger.

Vår bli’r til sommer, og livsfylden stærk;
alvor dog præger Guds skaberværk:
»Nu skal du blomstre, vær ikke sen!«
si’r han til hver lille vækst, hver gren,

»Livet er skønt, så skøn derpå!
Alt dog en dag sine grænser nå’.«

Solen mister sin intensitet,
kulden vokser i brutalitet.

Liv bli’r til død, og døden til liv,
Skaberens plan fuldt kreativ:

mennesket formes af dynamik,
gi’r sig til kende i ord og musik,

lovsang mod sky efter vinterdvale
bli’r elegi i efterårssale;

skæbner bli’r vævet, mens årstider skifter,
Skaberen aldrig dog livscyklen pifter.

Vibeke Guldberg Madsen
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Gudstjenester

Juni
SØ   3. 10.00 Trinitatis søndag  Matthæus 28,16-20 JDKR
SØ 10. 10.00 1. søndag efter trinitatis Lukas 12,13-21  ST
SØ 17. 10.00 2. søndag efter trinitatis Lukas 14,25-35  JDKR
SØ 24. 10.00 3. søndag efter trinitatis Lukas 15,11-32  ST

Juli
SØ   1. 14.00 4. søndag efter trinitatis Matthæus 05,43-48 JDKR
SØ   8. 10.00 5. søndag efter trinitatis Matthæus 16,13-26 JDKR
SØ 15. 10.00 6. søndag efter trinitatis Matthæus 19,16-26 JDKR
SØ 22. 10.00 7. søndag efter trinitatis Matthæus 10,24-31 JDKR
SØ 29. 10.00 8. søndag efter trinitatis Matthæus 07,22-29 ST

August
SØ   5. 10.00 9. søndag efter trinitatis Lukas 12,32-48  ST
SØ 12. 10.00 10. søndag efter trinitatis Matthæus 11,16-24 ST
SØ 19. 10.00 11. søndag efter trinitatis Lukas 7,36-50  ST
SØ 26. 10.00 12. søndag efter trinitatis Matthæus 12,31-42 JDKR

September
SØ   2. 10.00 13. søndag efter trinitatis Matthæus 20,20-28 ST 

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

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.

KIRKEKAFFE
Alle er velkomne til en kop kaffe og en snak i kirken efter Gudstjenesten.

Fjordvang:
Fredag d. 29. juni kl. 10.00 Stine Tougaard
Fredag d. 3. august kl. 10.00 Aksel Breinegaard

Musikgudstjeneste for Sødisbakke:
Onsdag den 20. juni kl. 10.15.
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I kirke og kloster

Juni
05. Tirsdag kl. 19:30  Orgelkoncert - kirken
12.  Tirsdag kl. 17.00  Menighedsrådsmøde – Klosterbygningen
13.  Onsdag kl. 17.00 Koncert med Kirkens Ad-hoc-Kor - Kirken
19.  Tirsdag kl. 19:30  Orgelkoncert - kirken
.
Juli
01.  Søndag kl. 14.00 Kend din kirke gudstjeneste og rundvisning - kirken
03.  Tirsdag kl. 19:30 Orgelkoncert - kirken
17.  Tirsdag kl. 19:30 Orgelkoncert - kirken
31.  Tirsdag kl. 19:30 Orgelkoncert - kirken

August
14.  Tirsdag kl. 19:30 Orgelkoncert - kirken
21.  Tirsdag kl. 17.00 Menighedsrådsmøde – Klosterbygningen
26.  Søndag kl. 14.30 Sommerfest - Klosterhaven

Sommerfest i Mariager kloster - Søndag den 26. august kl. 14.30

slår Mariager kirke igen dørene op til den traditionsrige sommerfest. 
Det nyistandsatte kloster vil i år for første gang danne rammen om denne hyggelige 
eftermiddag, hvor vi sammen vil spise, drikke og nyde dagens gode underholdning.

Alle, der har kørselsbehov, kan gratis blive transporteret, hvis de i god tid kontakter 
Fjordens Taxa på telefon 98 57 57 10

På gensyn til endnu en god eftermiddag i Mariager kirke.

Stine Tougaard, Jacob Krogh Rasmussen og menighedsrådet.

Forårs– og 
midsommerkoncert

Onsdag d. 13. juni 
kl. 17:00 i kirken

 
Kirkens Ad-hoc-Kor synger 
danske sange ved denne 
lille fyra�enskoncert, der 
varer en god halv �me.
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Klosterindvielsen Palmesøndag
Provst Jørgen Pontoppidan klipper 
snoren over til markering af klosterets 
indvielse; nøje overvåget af biskop 
Kjeld Holm, som forinden havde 
forestået festgudstjenesten.

Organistens store kor underholdt de 
mange gæster med en perlerække 
af sange og salmer i Munkesalen, så 
man rigtig kunne høre rummets fine 
akustik.
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Tak til alle der hjalp med ved Åbent Hus både med 
madlavning, kagebagning, servering og oprydning.

Åbenthus søndag d. 18. marts
Forinden indvielsen havde vi viseligt 
holdt Åbent Hus for bedre at få plads 
til de mange gæster. Der kom ca. 250 
til Åbent Hus og ca. 200 til indvielsen. 
Ved begge arrangementer var der 
buffet med lækker mad, kage, kaffe 
og fadøl fra Bies Bryghus i Hobro.

I ugerne op til Åbent Hus arbejdede håndværkerne stadig på at få bygningen gjort 
færdig. Hvælvet i Munkesalen måtte repareres, da det truer med at falde ned, idet 
hvælvets vægt presser ydermurerne fra hinanden. Så vi skal måske senere have 
spændt murerne sammen med ståltove.
Sven Jønsson måtte udsætte gulvlægningen til kort før afleveringen pga. for meget 
fugt i undergulvet.
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Da plastikmaling og puds blev 
fjernet fra hvælvene, blev store 
gamle skader åbenbaret. Det 
forsinkede og fordyrede arbejdet 
meget. Her ses indgangsrummet 
før og efter reparationen.

Ny prispolitik for udlejning af lokaler i Klosteret
Alle foreninger som opfylder betingelserne i vedtægten (kirkelige, sociale og kulturelle 
møder) har fremover mulighed for at låne lokaler gratis, mod at de selv står for oprydning 
og rengøring. Nonnesalen på 1. sal udlånes ikke i dagtimerne ti.-fr. Nye lånere skal dog 
først godkendes af menighedsrådet. Henvendelse sker til kirketjeneren.

Bygningssyn
Årets syn af kirke, kirkegård og kloster afslørede at en del større og mindre 
vedligeholdelses arbejder skal sættes i gang til næste år. Det drejer sig bla. om 
understrygning af kirkens tag, kalkning, ny urnekirkegård, beskyttelse af klosterets 
fundament mod fugt og haveanlæg.

Menighedsrådsmøder
Afholdes på tirsdage kl. 17.00 i klosteret den 21/8 - 2/10 - 30/10 og 27/11. Se dagsorden 
og referat på hjemmesiden og i kirkens våbenhus.

Hvem vil være med?
Vores to dygtige og flittige havefolk mangler hjælpere. Har du lyst til - ind imellem - at 
hjælpe med beskæring, træfældning eller anlæg af klosterplantehave, så meld dig. Vi 
har også brug for håndværkshjælp til bygning af et lysthus i haven efter sommerferien. 
Kontakt Kim Elnef: 98 58 41 24, Arndt Jessen-Hansen: 28 51 23 55 eller Peter Ulrich 
Toubøl: 98 54 15 59.
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Sidste år var Irena og jeg en tur i Mären, 
en region i det sydlige Tjekkiet, ca. 15 km 
fra grænsen til Østrig. Der opholdt vi os et 
par dage i den smukke gamle by Znojmo. 
Da vi vandrede ude på borgområdet og fik 
øje på domkirken i fuld skala, hoppede jeg 
billedlig talt et par meter i vejret, for der stod 
den jo – skalamodellen for klosterkirken i 
Mariager.
Kirken i Znojmo er nyrestaureret. Den har 
tidligere stået med mure i egnens naturlige 
rå byggemateriale, men er nu pudset og 
malet. Selve designet med kirkehallen med 
det vældige saddeltag, det noget lavere kor 
og tårnet har været inspiration for Birgitta 
og senere for den bygmester, der stod for 
kirkebyggeriet i Mariager. 
Jeg har set flere “hallekirker”, som de kaldes, 
men indtil kirken i Znojmo, der blev opført 
ca. 50 år før kirken i Mariager, aldrig en, 
der i byggestil kan have været den type 
kirkebyggeri, der i senmiddelalderen, 

blev den moderne stilskabende model 
for det lyse, rummelige kirkerum der var 
birgittinernes foretrukne.
Kirken i Znojmo har tilhørt en anden 
klosterorden, den er noget mindre end 
den, der har stået i Mariager. Den vender 
også omvendt med tårn og kor i øst og 
indgangen i vest, men ser man ellers bort 
fra sidekapeller, småspir og andet lokalt, er 
stiltrækkene de samme. 
Læserne kan roligt tage en afstikker til 
Znojmo, når ferieturen går til Tjekkiet 
eller Østrig. Dér er der en by og en egn, 
der har rigtig meget at byde på. Blandt 
andet en nænsomt restaureret, hyggelig 
middelalderby med en kirke som vores har 
været, og skulle det ikke være nok, så også 
noget af Europas bedste hvidvin.

Per Sloth Carlsen

HER ER VI 
VIRKELIG 
TÆT PÅ
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Situationsbillede fra Alstrup Krat en tidlig 
forårsmorgen

Det lugter muldenstærkt af liv og lyst,
så det er forår nu!

En morgenrosa kølighed fra øst
gir syn for al den herlighed, der kommer,
nu går den lige vej mod lys og sommer.

Kastanjens harpiksfede skytteskæl,
så spændingsfulde nu!

På skaberord: gør lys, af lys et væld,
når højpotente blomsterknopper 

sprænges
og løser for et liv, der sommerlænges.

(K E Lægsgaard)

Det er den 10. april tidligt om morgenen 
i Alstrup krat, og jeg går en tur sammen 

med min hund. Det er køligt, men solen er 
for længst oppe og sender sine livgivende 
stråler ned mellem de nøgne træer, der står 
med sprængfyldte knopper og venter på, 
at lyset og varmen skal hjælpe de spæde 
grønne blade ud til livet.

På min ene side står der bristefærdige 
bøgetræer, og her er skovbunden dækket 
af fuldudsprungne anemoner, hvis grønne 
blade allerede har fået den dybgrønne farve, 
der viser, at de har stået her længe. Faktisk så 
jeg de første udsprungne anemoner den 10 
marts (den blå har ladet vente på sig meget 
længere i år), og nogle dage inden havde 
jeg set både Nældens takvinge, som er den 
første sommerfugl – samt en humlebi, og de 
er jo stensikre forårstegn.

Sådan en dejlig forårsmorgen



Det varede ikke længe, før anemonerne 
var at se over alt, skønt “naturkalenderen” 
skriver, at dette normalt først sker omkring 
den 20.april.

På min anden side - denne skønne morgen 
- står der mørke høje graner, og her viser 
jordbunden
mængder af sartgrønne hjerteformede 
blade med en lille florlet hvid blomst som et 
smykke iblandt alt det grønne – skovsyren. 
– Det er meget tydeligt lige her, at skovsyren 
kan klare sig i mørket, men anemonerne skal 
have lys og luft for at blomstre og derfor kun 
kan gro under bøgene uden blade – andre 
steder under bøgene vokser anemoner og 
syre sammen og afløser hinanden i skønhed 
og forårsjubel.
 - - og så går jeg i en kæmpeskov af 
nyudsprungne bøgekimblade, sine steder 
er jorden nærmest helt dækket af de 
karakteristiske nyreformede lidt krøllede 
blade, hvor der ofte sidder en brun bog på 
toppen, hvilket viser, hvor nyudsprungne, 
de er. I bunden af nyreskålen skinner de 
klareste ædelstene, blot enkelte dråber 
efter forårsregnen, der lyser som kostelige 
smykker i skovbunden. – Men som alt andet 
virkelig dyrebart i livet skal de glæde i nuet, 
for øjeblikke efter er de borte, og disse 
spirer har for de flestes vedkommende 
en kort levetid – selvom der ellers kunne 

blive mange mange bøgetræer af dem! 
– for de visner ret hurtigt væk af mangel 
på lys og næring, når bøgekronerne breder 
deres tætte bladhang og danner en næsten 
ubrydelig skærm over alt det, der måtte 
vokse i skovbunden.

Fugleakkompagnement
Som jeg går her i skovens katedral, nyder jeg 
naturens egen koncert – Spættens hårde og 
lidt umelodiøse spillen på udgåede træer 
for at finde morgenmad – forskellige små 
skovfugles glade og jublende forårshyldest 
og solsortens fornøjede og muntre sang 
udgør en skovens symfoni, der kun kan gøre 
én glad.
Jeg går en bestemt tur, når det er gryende 
forår, for der er jo nogle bestemte ting, 
jeg skal undersøge! – På min vandring er 
jeg kommet til den store åbne mark bag 
Sødisbakke, hvor hestene ofte går, for her 
står de bøgetræer, der altid springer tidligst. 
De står lige i kanten, når man fra Sødisbakke 
er gået forbi den omtalte mark – på venstre 
side – og der står 7-8 træer, der har ganske 
særlige “vår-gener”. Denne dag – den 10. 
april – er ganske få af knopperne bristet, 
så man lige kan ane det grønne skær, men 
da jeg tager samme tur to dage senere, har 
de foldet sig helt ud, og jeg må selvfølgelig 
have en buket med hjem - -

Sådan en dejlig forårsmorgen



Det må være en bestemt slags bøg, denne 
række, for det varer meget længere, før de 
bøgetræer, der står nede i dalen bagved og 
rundt omkring i skoven, springer ud – eller 
også har de gunstige vilkår fra solen og lyset. 
(Der er næsten ligesom med mennesker!)
Da jeg vender mig om og kigger tilbage, ser 
jeg den række af udsprungne mirabeller, der 
kranser den anden hestemark – og de lyser 
som mængder af filigranvævede kniplinger i 
den sarte morgensol. (Vores bøgetræer – altså 
dem ved skovhaven – sprang først ud den 22. 
april!) 

Postludium
Da jeg nærmer mig skovhaven, hilser jeg på en 
af havens beboere – en kæmpehare, som har 
holdt til her hele foråret – og en sjælden gang 
har vi også set hans kone. To fede skovduer 
sidder og hygger sig i det store birketræ og 
nyder både solen og hinandens selskab.
På foderpinden sidder vort yndige 
halemejsepar – de har meget travlt, skønt 
jeg ikke kan tro, at de allerede har unger – og 
de får selskab af de mange spætmejser, der 
invaderer alle vore fuglekasser – og nej – vi har 
heller ikke i år nogen stære, jeg ved ikke hvor 
de er blevet af, jeg har kun set meget få i det 

allertidligste forår – og vi har ellers rengjort 
kasserne til dem! - - Den store flagspætte 
flyver lige et vend forbi pinden, men det er for 
megen uro, så den flyver videre – men den er 
en flittig gæst.
Lige da jeg runder hushjørnet ser jeg det røde 
viltre egern i fuld fart henover brændestabelen 
- og så er forårets glædesbuket vist bundet 
denne morgen!
 - - og dog, jeg havde nær glemt vores 
logerende solsort, der i år har været så 
fornuftig at bygge rede på de ski, der ligger 
over den åbne garage -  og ikke i kajakken 
som sidst – så i år kan vi komme tidligere ud 
i kajakkerne.

Lov Herren denne morgenstund,
hvert liv der har en tunge,

selv luft og jord
selv ild og vand,
hver byggesten

selv muldne ben
skal prise lysets dage,

som nu er vendt tilbage.
(KEL)

 

Lysfyldt forår - og god sommer!
Britt Lægsgaard

SØNDERJYLLANDSTUR
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SØNDERJYLLANDSTUR

Igen i år arrangerer vi en bustur med ophold på Løgumkloster Refugium fra 

Fredag 28. september til mandag 1. oktober 2012
Heldagsturen om lørdagen går til Slesvig, hvor vi ser Slesvig Domkirke med det berømte 

Brüggemanns Bordesholmalter med 386 figurer skåret i træ. 
Vi kører også forbi A. P. Møllerskolen – det nye danske gymnasium. 

Så er der frokost på 28. etage i Slesvigs berømte vikingetårn. Herfra kan man i klart vejr 
se hele Slesvig. Endelig ser vi Gottorp Slot, som er landsmuseum for arkæologi, kunst- og 
kulturhistorie i Slesvig-Holsten.  Har du endnu ikke set Nydamsbåden, så er muligheden 

der nu.  En virkelig spændende oplevelse.

Om søndagen er der udflugt til Trøjborg Slotsruin. Slottet blev opført i 1580 af 
Peter Rantzau. Foredrag ved Gunvor Sandvad om Mennesker pågodset Trøjborg og 

læreren Christen Kold i Forballum. 
Udførligt program kan rekvireres hos turlederne:

Anne-Marie Jensen 98541897 - Preben Andersen 61281726

PS:  Forplejningen er som sædvanlig helt i top.
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Roser og Kristendom 
I Birgittaforeningen glæder det 
os, at den gamle klosterbygning 
nu er blevet “genforenet” med 
kirken. Vi har derfor gjort os mange 
overvejelser m.h.t. at finde frem til 
en gave til indvielsen, som både 
kunne ses som en anerkendelse  
til menighedsrådet og kirkens 
ansatte, samtidig med at det også 
gerne måtte være en gave, som 
kunne blive til glæde for flest 
mulige fremover. 

Her havde vi så den glæde, at 
hjælpen kom “udefra”, i og med 
at Sparekassen Kronjylland 
sponsorerede foreningen 3 
rosenstativer med Birgittinernes 
ordenskrone, - og stativerne står nu ved 
den gamle Klosterbygning og Birgittahuset 
som et synligt og smukt symbol på den 
kulturarv, som knytter sig til stedet. Med 
deres udformning og beplantning fortæller 
stativerne samtidig deres helt egen historie.

Tegn og symboler var vigtige i 
middelalderen, hvor mange ikke kunne 

læse, og den ordenskrone Birgitta valgte, 
var derfor heller ikke tilfældigt udformet. 
Hvor der blandt de første kristne var fokus 
på Kristus som den opstandne, den sejrende 
- kongen, blev der i middelalderen først og 
fremmest lagt vægt på korset og lidelsen 
i formidling af kristendommen, - og med 
Birgittinernes ordenskrone ser vi her korset 
og kronen integreret, samtidig med at 
kronens fem røde pletter havde til formål at 
symbolisere Jesu’ fem sårmærker.

Nyt fra Birgittaforeningen
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I middelalderen var den botaniske rose 
med sine fem røde kronblade et symbol 
på Jesu blod udgydt på korset, således 
symboliserede rosen Guds kærlighed i den 
tids kristne tankesæt.
Rosen blev et symbol på kærligheden og på 
Kristus, bl.a. fordi den nævnes i Højsangen, 
der er et kærlighedsdigt, der kan tolkes både 
som Guds kærlighed til mennesket og som 
den mellemmenneskelige kærlighed. Rosen 
går også igen i den katolske rosenkrans, 
selvom det ikke kun er den katolske kirke, 
der gør brug af rosen i sit symbolsprog, i og 
med Luther i sit signet også anvendte en 
rose som symbol på protestantismen.
Rosen er således et ældgammelt symbol 
på såvel kærlighed, kristendom og 
skønhed, og den gennemsyrer vor kultur, 
hvad enten vi er rosenentusiaster eller ej. 

I samarbejde med Sparekassen Kronjylland 
har man i Birgittaforeningen med disse 
stativer forsøgt at bygge videre på det 
middelalderlige symbolsprog. Ideen er, 
at de 3 stativer set i sammenhæng gerne 
skulle kunne opleves som en meningsfuld 

helhed sammen med rosenbeplantningen, 
som heller ikke er tilfældig valgt. 
Rosen ved det højeste stativ er en æblerose 
fra Vadstena (Rosa rubiginosa) og en gave 
fra SBE. Den kaldes for “Birgittarosen” og 
blev dyrket i klosterhaverne også under 
navnet “Engletorn”. 
De andre to roser, som er en gave fra 
Birgittaforeningen, er også historiske 
roser. De hedder Reine des Violettes og 
er beskrevet som sunde og pålidelige, - de 
får dybrøde roser, men er i modsætning til 
æblerosen næsten tornløse.

Vi håber roserne må trives ved 
klosterbygningen, og at det lille anlæg må 
være med til at udsprede glæde, duft og 
skønhed omkring sig.

 Helga Moos Iversen

Kildehenvisn. : Roser, hårdføre skønheder, 
Koustrup & Co 2012
Middelalderens verden, Aarhus 
Universitetsforlag 2010

Nyt fra Birgittaforeningen

Den europæiske Birgittaforening, SBE, 
har holdt sit årlige møde. Denne gang i 
Birgitta- klosteret i Vadstena i Sverige.
Peter Schultes, Altomünster, Tyskland blev 
efter 2 år på posten afløst som præsident 
af museumsdirektør Leon van Liebergen, 
Uden, Holland. Efter 11 år i bestyrelsen 
– heraf 4 år som præsident – forlod Jens 
Søndergaard ledelsen af foreningen. Han 
blev i stedet udpeget til valgrådgiver ved 
næste årsmøde sammen med Wilhelm 
Liebhart, Altomünster, Tyskland. Erik 
Kirkegaard Mikkelsen blev genvalgt som 
suppleant til bestyrelsen.

I løbet af 2012 forventes det, at en 
SBE-hjemmeside vil være klar til 
offentliggørelse.
Ved næste årsmøde, der afholdes i 
september 2013 i Uden, Holland regner 
foreningen med at kunne præsentere et 
Birgittaatlas med omtale og beskrivelse 
af de klostre, der tilhører den gamle, 
oprindelige Birgitta-gren. Per Sloth 
Carlsen, Mariager, som i 1983 udgav en 
bog om Mariager Kloster, er medforfatter 
til atlasset.
Jens Søndergaard

Årsmøde i 
Societas Birgitta Europa 2012



28

Pilgrimsvandring  
den 31. marts 2012

I forbindelse med genindvielsen af 
den gamle Birgittiner klosterbygning i 
Mariager blev der den 31.3. gennemført en 
pilgrimsvandring i og omkring Munkholm 
og Himmelkol med pilgrimspræst 
Elisabeth Lidell.

Ca. 40 personer mødte op ved Mariager 
kirke , hvor der indledtes med en kort, 
stemningsfuld andagt ved Stine Tougaard 
og  Michael Ustrup,og hvor Elisabeth Lidell 
herefter “tog over” og bl.a.
fremsagde Birgittas Bøn:

Herre vis mig din vej
og gør mig villig

at vandre den.

I samlet flok gik vi så ud i det kølige 
med solfyldte forår.

Under vandringen var der indlagt pauser, 
hvor Elisabeth Lidell fortalt om påske og 
dens budskab.

Hun opfordrede også deltagerne til at 
finde en vandreledsager at samtale med  
om et emne i relation til påsken. Der blev 
også lagt op til at vandre en tid i stilhed og 
eftertanke.

Turen gik gennem skovens hvide tæppe 
af anemoner og fjorden viste sig den dag 
også fra sin smukkeste side. Ruten sluttede 
af langs lystbådehavnen og igennem den 
gamle del af Mariager. Vi  endte vandringen 
på kirkegården, hvor pilgrimspræsten 
fortalte om korsets symbolik og sluttede 
af med alle pilgrimmes bøn: Birgittas bøn 
– som hun også indledte vandringen med.
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I den – næsten – indviede 
klosterbygning sluttede 
pilgrimsvandringen med fælles 
samvær -suppe og sang -  med 
musikledsagelse af Helga Moos og 
Bent Walbom.
Vi var ekstra glade over, at vi for 
første gang på en vandring havde 
deltagere med fra Maribo.

Birgittaforeningens 
to næste vandringer:

Fredag den 4. maj 2012 

Kulturhistorisk vandring fra 
Mariager til Sem Hede

Fredag den 22.juni 2012

Midsommervandring/ekskursion
til Katbjerg Odde og 
Mariager klosterhave

Yderligere oplysninger og program for 
resten af sæsonen kan rekvireres hos 
undertegnede på hjohansen@privat.dk, 
eller på tlf. 98 54 24 24.

Hanne Johannsen
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Lukas Valdemar Skovgaard Rasmussen
Marius Scavenius Harnfeldt

Lasse Holmgren

Kathrine Shakhovtseva Alber Jensen
Kaya Bloch Tjørnelund

Siden sidst Adresseliste

Erik Lock
Erik Andersen (Brønderslev Kirkegård)

Esther Gunhild Mikkelsen født Sommer

Lis Nedergaard født Jensen
Carl Christian Thomsen

Arne Frank Nielsen
Ruth Irene Nielsen

Bet Marlene Mayer født Weel

Niels Madsen Jensen
Christen Nielsen Greve

Poul Henriksen
Børge Jensen  (Hobro Sdr. Kirkegård)

Esther Martine Madsen født Sørensen  
(Randers Nordre)

Peter Johan Hansen

Viede
Julie Maria Christoffersen & Poul Østergaard

Britta Christensen & Gorm Skovgaard Rasmussen
Anne Sofie Lindhard Riise Pedersen & Morten Berggren Jepsen

Formiddagshøjskolen flytter!
Formiddagshøjskolen flytter mødedag 
og tidspunkt, så det fremover bliver på 

Tirsdage i lige uger fra kl. 10.00 – 12.30 

Derved undgår vi at have møde på samme 
tid som kirkekontoret.

Den nye sæsons datoer bliver: 
4.9. – 18.9. – 2.10. – 30.10. – 13.11. 

27.11. – 11.12. 

Program følger senere, se næste kirkeblad.

De bedste hilsener fra styringsgruppen.

Lene Lundsgaard 
tlf.: 98 54 22 26 - 40 45 96 51.

Indsamlet siden sidst
Ved årets sogneindsamling blev der 

indsamlet 13,575,50 kr. til Folkekirkens 
Nødhjælps arbejde i kampen mod at 

bekæmpe sult. 
Vi siger tak for bidraget og tak til alle 

inddsamlerne.

Fra vores udflugt til Vesthimmerlands Museum

Døbte

Begravede
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Siden sidst Adresseliste

Præste- & kirkekontor samt Sognegårde, Kirkegade 6, 9550 Mariager. Tlf. 98 54 11 53
Respektér venligst om muligt, at mandag er fast fridag for kirkens personale.

Sognepræst
Stine Tougaard
Tlf. 61 72 11 53
sto@km.dk
Mariendalsvej 4,
8940 Randers SV
Træffes efter aftale

Sognepræst
Jacob D. Krogh Rasmussen

Tlf. 21 44 10 54
jdkr@km.dk

Klosterstien 12,
9550 Mariager

Træffes efter aftale

Sekretær
Elsebet Hesselberg

Tlf. 98 54 11 53
elsebet@mariagerkirke.dk

Træffes torsdag kl. 10-14,
eller efter aftale

Organist
Mikael Ustrup

Tlf. 61 35 54 47
mikael@mariagerkirke.dk

Klosterstien 12,
9550 Mariager

Menighedsrådsformand
Peter Ulrich Toubøl

Tlf. 98 54 15 59
peter@mariagerkirke.dk

Bjerregårdsvej 4,
9550 Mariager

Kasserer
Sven Kjærgaard

Tlf. 98 54 25 40
sven@mariagerkirke.dk

Vestparken 68,
9550 Mariager

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

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

Kirkeværge
Arndt Jessen Hansen
Tlf. 28 51 23 55
arndt@mariagerkirke.dk 
Fjordparken 13
9550 Mariager 

Mariager Kirkekasse
Regnskabsfører Lene Smidt
Tlf. 44 45 06 93
ls@kvistjensen.dk 
Kvist Jensen A/S
Ved Stranden 1
9560 Hadsund

www.mariagerkirke.dk
Redaktion: Stine Tougaard, Jacob Krogh Rasmussen  & Peter Ulrich Toubøl.

Bladet uddeles af frivillige. Uddelingskordinator Vibeke Guldberg, tlf. 98 54 21 22.
Lay-out, dtp og trykansvarlig: Stender & Holmriis, tlf.  51 35 83 68

Døbte

Begravede
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Tirsdag d. 5. juni kl. 19:30
Mikael Ustrup, Mariager
Barnekow, John Frandsen, Buxtehude, Niels la Cour 
og Hartmann  
 

Tirsdag d. 19. juni kl. 19:30
Hanne Kuhlmann, Københavns Domkirke

Dupré, Dandrieu, Bonnet og Widor 
 

Tirsdag d. 3. juli kl. 19:30
Hans Fagius, Lund
Böhm, Mendelssohn, Marchand og Bach 
 

Tirsdag d. 17. juli kl. 19:30
Sven Vener Olsen, Jesus-kirken, København.

Bach, Guy Bovet, Jesper Madsen og Cesár Franck 
 

 

Tirsdag d. 31. juli kl. 19:30
Christopher Wrench, Australien
Grigny, Sweelinck og Bach
 

Tirsdag d. 14. august kl. 19:30
Margaret Phillips, London 

Bach, Sweelink, Byrd, Stanley og Chapple
 

Orgelkoncerter i sommeren 2012

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

Entré:
 50 kr. pr. koncert,  Børn/unge/studerende gratis

 Partoutkort 150 kr. for 6 koncerter
 Mængderabat 100 kr. pr. koncert for op til 8 personer

se mere på www.mariagerkirke.dk


