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Sommerfest i Klosterhaven
Søndag den 25. august kl. 14.30, slår
Mariager kirke igen dørene op til
den traditionsrige sommerfest. Den
nyistandsatte klosterhave kan for første
gang danne rammen om denne hyggelige
eftermiddag (hvis vejret er med os), hvor vi
sammen vil spise, drikke og nyde De Gode
Mænds 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 i Klosterhaven.
Cicilie Poulsen, Jacob Krogh Rasmussen og
menighedsrådet.
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Vejen
Det er nu sommer og ferien
står for døren. Vi skal ud
og køre, måske køre langt.
Bare det, at vi bevæger os
– ud i naturen eller bliver
inden døre, så har vi alle en
vej eller en sti, vi betræder.
Går vi rundt i vores hus eller
lejlighed, har vi en sti, og
ofte den samme sti som vi
betræder. Går vi eller kører
vi rundt i byen, så har vi
vores egne veje, vi bevæger
os rundt på. Vi kender vejen
til Brugsen og den skal der
helst ikke laves om på. Det er
de veje vi kender, vi kender så
godt. Men nogle gange bevæger vi os også ud
på veje, som vi ikke kender så godt eller som
vi slet ikke kender. Vejen er et symbol på livet
og de stød, de huller vi møder på vores vej er
måske sandheden og vejen til livet.
Jesus siger, han er sandheden, vejen og livet.
Det skal handle om vejen, som et billede på
livet. Veje er der mange forskellige af. Vi har
motorveje, landeveje, biveje, omfartsveje,
grusveje, stikveje, og veje belagt med brosten,
grus og asfalt, og så har vi alle stierne. Det er
farten, vi bevæger os med på de veje, der har
betydning for livet. Vi lever alle sammen et liv,
som er en kombination af alle disse veje. Og alle
veje fører til Rom, som vi siger i et mundhæld.
Alle veje fører os hjem, hjem til Gud. Det er bare
et spørgsmål om hvilken vej og hvilken fart, vi
vil benytte os af. Det er det valg, vi har.
Nogle lever et liv, som var det en motorvej.
Det går ligeud og det går stærkt og der er ikke
så meget at se på. Vi kan sige, at rigtig mange
mennesker i dag lever deres liv på motorvejen.
Vi farer af sted og ser ikke så meget. Vi kan
så stoppes af uheld. Når der sker uheld på
motorvejen er det som regel uheld af de
grimme og ofte dødbringende slags. Det kan
give ventetid til alle de, som har måttet stoppe
op indtil hjælperne, Falck, politi og vejhjælp
har fået ryddet op, og har givet tid til re�eksion.
Måske en irritation over at skulle sidde der, fast
i livet og ikke kunne røre sig.

Vi kører ud af motorvejen og i farten kommer
vi til en afkørsel, som vi så kan vælge at tage.
Tager vi den, kommer vi op på en mindre
vej, måske en landevej. Nu kan vi stadig køre
stærkt, men der er meget mere at se på. Der
ligger nu huse, måske en lille by og der ligger
gårde, som kan nydes på vejen eller som man
vælger at overse, fordi de ikke er så prægtige
og smukke at se på. Der er også vejskilte, der
peger i en retning – en retning vi kan vælge at
køre. Kører vi ind til den ene eller den anden by
– større eller mindre, �nder vi nogle andre veje.
Gaderne hvor alt nu ligger tæt. Billederne på
livet bliver nu komprimerede og måske mere
kompromitterende.
Vælger vi at dreje af ved et andet vejskilt på
landevejen, så kommer vi ind på en bivej. En
vej, hvor vi må sætte farten ned. Bivejen kan
være slidt – kanterne kan være dårlige og den
kan være fyldt med huller. Nu bliver der så mere
tid, til at nyde det vi ser og er i. Landet, engen,
skoven, vandet – orden eller åen. Vejen er
måske nu hullet og disse huller må vi undvige.
Undvige for ikke at komme til skade. Vejen er
mere snoet, der er �ere sving. Vi kan ikke altid
se, hvad der kommer i næste sving. Det, der
kommer i svinget, må vi modtage, om vi kan
lide det eller ej. Det er, ligesom det vi i livet må
modtage, om vi kan lide det eller ej.
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Nogle vælger omfartsvejen – jo, de kører
udenom. Udenom besværlighederne, springer
over, hvor gærdet er lavest, men de kan også
stoppes af noget pludseligt.
Andre vælger stikvejen. Den korteste vej til
målet og andre igen vælger grusvejen, hvor
farten kommer ned i gå-tempo. For ellers fejles
der totalt. Her tages en dag af gangen og vi
når det nok. Det vi ikke når i dag, det når vi i
morgen. Det er en vej, hvor skønheden og det,
som ikke er så pænt, er tættere på nuet. Her
kan vi ikke undgå at lægge mærke til det. Og
er grusvejen også belagt med brosten, da må
farten yderligere sættes ned, for ellers ryster alt
fra hinanden. På en brostensbelagt vej er selv
cyklen ubehagelig at sidde på, hvis man kører
for hurtigt og det er let at vælte.
Vejene kan sammenlignes med en vandring,
en pilgrimsvandring. Men er man på
pilgrimsvandring, så har man bevidst eller
ubevidst valgt at gå meget dybere ind i, hvad
det med vejen og livet betyder.
En pilgrimsvandring vidner om �ere ting. Den
vidner mere nærværende om troen på én
eneste Gud og er i familie med fortællingen
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om Jesus. Vandringen lærer os at tage imod
livet som en gave og henviser mennesket til
skaberværket. Den tydeliggør menneskets
skrøbelighed og bevægelighed. Så kaster
vandringen lys over Guds gaver og blotlægger
menneskets fejl. Den afslører på ny menneskets
opgave, nemlig det, at vi skal leve for andre.
Ethvert menneskes vandring, om det så er
at køre på motorvejen eller landevejen, eller
det er at gå i bjergene, så er det aldrig en vej
ud af livet, men en vandring ind i det. Det er
den mangfoldighed og modsætningsfyldte
virkelighed. Det er også en vandring eller en
kørsel, hvor vi skal besinde os på, at netop i vor
virkelighed er Gud tilstede. Til stede i naturen,
i vejrliget og i dets skifte, i afvekslingen. Gud
er i alt også i den dybe undren over den
mangfoldige skabelse.
En pilgrimsvandring kan forstås som Guds
instrument til at føre os nærmere virkeligheden
forbi alle �ugtforsøg. Det er nærmere vejen til
den virkelighed, vi kender med tørst, sult, sår,
vabler og tårer. At forblive i virkeligheden, den
faktiske virkelighed, er pilgrimsvandringens

egentlige sigte. Så bidrager vandringen til
et møde med én selv, med naturen og med
medmenneskene og med tilværelsens Gud.
Det er vejen til sandheden og livet.
For en pilgrimsvandring kan ikke andet end at
få os mennesker til at se, at livet er skrøbeligt
og sårbart, for sådan er livet. Der eksisterer ikke
andet liv. Det er i det skrøbelige og det sårbare,
vi kan være mennesker fuldt ud. Det er her,
vi kan tage imod den kristne tro. Det er kun
her, at troen er mulig og kun her, at troen er
meningsfuld. I det ufærdige og ufuldstændige
kan vi nå til livets kilder, til det reneste klare
vand, der slukker såvel åndelig, som fysisk
tørst.
Vandringen anskueliggør den foresatte
bevægelse, den igangværende forandring i
menneskets liv. På den måde er vandringen
også i familie med den igangværende tolkning,
den uafbrudte oversættelse af troens centrum.
Jeg tror, vi alle har en rød tråd i livet. Motorvejen
og afkørslerne bliver så de steder, vi står af

og lever et stykke tid for at lede efter det, vi
søger, hvorefter vi igen �nder en tilkørsel til
motorvejen og forsætter vejen - den vej som er
os givet. Givet på forhånd.
Jeg ønsker jer hermed en fantastisk sommer og
rigtig god ferie.
Cicilie Inge Poulsen

At hvile med hele livets tyngde
yderst på et græsstrå
er din eneste mulighed
Der
i det yderste af det ubeskyttede bløde
er din tryghed
din klippegrund.

Peter Curman,
Digtet hedder tillid og �ndes i bogen
Fotspår, 1986.
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Kon�rmander 2013
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Årets minikon�rmander
Når denne artikel læses, har vi for denne gang
taget afsked med årets minikon�rmander
efter mange rigtig hyggelige timer sammen
og med en festlig Familiegudstjeneste Kristi
Himmelfart, hvor minierne opførte lignelsen
om den barmhjertige samaritaner.
Der har været en fantastisk stor tilslutning
til forløbet, i alt 24 dejlige unger har valgt
at bruge deres onsdag eftermiddag som
minikon�rmander. Det er langt over halvdelen
af Mariager skoles tredje klasser. Og hvor er
de skønne, åbne og nysgerrige, og vi præster
har glædet os til hver en gang. Det er nogle
rigtig dejlige tredjeklasses unger, vi har her i
Mariager.
Den første gang vi mødtes, var vi i kirken, hvor
det hele endte med at Mikael fortalte om orglet
og viste rundt i det. Han fortalte blandt andet
børnene om, hvor lang tid det tager at lære
at spille på det store instrument – Ja! sådan
set 50 år. Hvorpå de spurgte: hvor gammel er
du? – Ja! Sådan set 50 år. Så blev der sat gang
i tankevirksomheden – for hvordan kan man
starte med at spille orgel,
længe inden man bliver
født? Børnene syntes,
det var vildt spændende
og Mikael gav alt hvad
han kunne for at sælge
opgaven
til
næste
generation. Det var i hvert
tilfælde meget givende,
ikke kun for børnene,
men også for præsten. Vi
afsluttede med kage og
saftevand, som det er fast
tradition ved minikon�rmandundervisningen.
Gangen efter var vi i
kirken igen. Denne gang
for at børnene skulle
blive
bekendt
med
alteret,
døbefonten,
prædikestolen, kapellet,
kælderen, tårnet og alt
hvad der foregår i kirken.
Jacob var sammen med

drengene og jeg var sammen med pigerne. Der
blev stillet rigtig mange spørgsmål om både det
ene og det andet. Denne gang var også gangen,
hvor vi bad fadervor for første gang. Og hvor var
de dygtige! De kan den alle sammen udenad og
næsten bedre end de rigtige kon�rmander.
Tredje gang lærte de om påsken og påskens
symboler. Denne gang lavede de kors af ståltråd
og perler, som de efterfølgende �k med hjem,
så de kan pynte på deres værelser eller mors
og fars væg. Det var en meget �n eftermiddag,
hvor de også �k fadervor på græsk. De er meget
interesserede i originalsprogene. Så biblerne på
græsk og hebraisk blev vist frem.
Fjerde gang skulle de lære skabelsen at kende.
De �k alle en klump ler og skulle skabe – prøve
at skabe - ligesom Gud skabte. De skabte lige
det, de havde lyst til fra skabelsen. Eneste krav
var, at det skulle være et levende væsen. Alle
»skabningerne« blev siden udstillet i klosteret.
Vi �k også talt lidt fodbold og hvor dygtige de
er til at spille – Aftalen er, at præsten skal til
fodboldkamp en dag – dog kun som tilskuer.
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Femte gang var der �lm på programmet. De så
tegne�lmen om Josef, drømmenes konge. Jeg
tror, at alle var lidt bevægede, for det er en barsk
historie om svigt, løgn, bedrag og korruption af
den værste slags. Den handler om en �ok brødre,
der sælger deres bror til slavehandlerne, som
sælger ham til den ægyptiske Farao. Men den
handler også om tilgivelse og næstekærlighed
og ender selvfølgelig godt. Børnene hyggede
sig fantastisk med �lm, popcorn, frugt og
saftevand og var fuldstændig stille i halvanden
time.
De to sidste gange blev der øvet på opførelsen
af »den barmhjertige samaritaner«, men der
blev også tid til løbekonkurrence i klosterhaven
og massere af hyggesnak om himmel og jord,
Gud og hverdagen!
Til næste forår begynder minikon�rmandu
ndervisningen igen, og vi glæder os! Til de
minikon�rmander, som vi har sagt farvel til i år,
er det bare at holde ud, for vi ses igen til midikon�rmand i femte klasse.
Sognepræst Cicilie Inge Poulsen

»Kend-din-kirke-gudstjeneste«
søndag den 21. juli kl. 14.00

Tema: Altertavlen!

»Hvilken discipel bærer vandresækken,
og ved hvis fod står køllen?«
Spørgsmålene kan hurtigt blive mange,
hvis man lader øjnene gå på opdagelse
i Mariager kirkes smukke altertavle.
Derfor vil altertavlen også være
omdrejningspunktet for juli måneds
»Kend-din-kirke-gudstjeneste«.
Efter en kort gudstjeneste og en
kop kirkekaffe vil Mariager kirkes
dygtige kirketjener og guide Arndt
Jessen Hansen tage alle med på en
forklarelsens vandring i altertavlen, så
Peters nøgle kan blive forklaret og det
måske bliver afsløret om alle disciplene
nu også står, hvor de bør!
Gudstjenesten og alterrundvisningen vil
samlet vare omkring én time.

Kon�rmationsundervisningen for 2013/2014
begynder i august!
For de elever der efter sommerferien begynder i 7. klasse og som gerne vil
kon�rmeres i 2014, begynder kon�rmationsforberedelsen
tirsdag den 27. august for 7. A og onsdag den 28. august for 7. B. i uge 35.
Der er ingen tilmelding til kon�rmationsforberedelsen.
De kommende kon�rmander møder bare op i klostret til
kon�rmandforberedelsens start kl. 08.15.
Selve kon�rmationen foregår hhv. søndag d. 27. april og
d. 4. maj kl. 10.00 2014.
Er der ydereligere spørgsmål kan sognepræsterne kontaktes.
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Hvis man ikke rejser ud,
kan man ikke vende hjem

Sådan sagde den danske verdenshavsfarer
Troels Kløvedal på et tidspunkt i et interview i
Kristeligt Dagblad. Logik for burhøns kan man
mene, for selvfølgelig kan man ikke komme
hjem, hvis ikke man er rejst ud. Men ordene
indeholder også en anden mening, nemlig den
at man nogle gange får et andet syn på sit eget,
hvis man betragter det udefra – og måske et
mere klart syn.
Jeg kom til at tænke på Troels Kløvedals ord,
da jeg, som den ene af to danske deltagere
inviteret af Det Mellemkirkelige Råd, i april
deltog i en Porvoo konsultation i Irland om
»Diakon og Diakonatet«. Porvoo fællesskabet
er et internationalt kirkeligt fællesskab mellem
de evangeliske lutherske kirker i Norden og
Baltikum (undtagen Letland) og de anglikanske
kirker i England, Skotland, Wales og Irland.
Det er et fællesskab, hvis formål ikke er at
udligne konfessionelle forskelle, lutheranere
skal ikke gøres til anglikanere eller omvendt, og
der skal heller ikke skabes én samlet kirke. Men
et fællesskab hvis formål er at skabe et »rum«,
hvor meninger kan mødes og brydes, hvor
ligheder og forskelle kan belyses til inspiration
og eftertanke for de deltagende kirker.
Derfor afholdes der også jævnligt såkaldte
»konsultationer« med deltagere fra de
forskellige kirker, om forskellige kirkelige

emner, f.eks. Dåb eller
Nadver, og denne gang om
»Diakon og Diakonatet.«
Et emne som så bliver
belyst
og
diskuteret
gennem
bibelstudie,
foredrag,
oplæg,
gruppediskussioner
og
erfaringsudveksling!
Diakon-begrebet
har
sit udspring i Det Nye
Testamente, hvor ordet
oversættes med »tjener«,
underforstået i og af
menigheden. Den danske
tradition for diakoner
strækker sig mere end
hundrede
år
tilbage
med oprettelsen af Diakonissestiftelsen i
København og Diakonhøjskolen i Aarhus.
Uddannede diakoner fra disse institutioner
har i høj grad fundet arbejde indenfor
pleje- og omsorgssektoren på plejehjem,
hospitaler og lignende, men ikke i de enkelte
sognemenigheder.
Dette skyldes nok til dels, at diakoner i
sognemenighederne i en luthersk kontekst ofte
ses som en unødvendig professionalisering af
den omsorg overfor hinanden, som evangeliets
forkyndelse gennem Ord og Sakramenter hver
søndag byder os alle. Derudover er vores
lutherske tradition desværre nok også mere
fokuseret på ordet og den enkelte, end på
handling og fællesskab.
I de andre kirker i Porvoo fællesskabet har
diakonerne en langt mere fremtrædende
rolle i sognemenighederne, som ledere af og
inspiratorer af sognets sociale arbejde, samt
som medvirkende ved selve gudstjenesten,
blandt andet ved altergangen. På den måde
er diakonen med til at synliggøre den kristne
forpligtelse for omsorg overfor hinanden.
En forpligtelse som �nt understreges ved, at
det er diakonen og ikke præsten, som efter
endt altergang, sender menigheden videre
med bortsendelses-ord om at gå ud og tjene
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Trods de forskellige opfattelser af diakonens
rolle var der ubetinget enighed blandt alle
deltagere om, at diakoni i forståelse af omsorg
overfor hinanden og folk i nød, åndeligt såvel
som materielt, er et kirkeligt kerneområde, som
enhver kirke må være forpligtet til at påtage sig.
En forpligtelse som så kan udfolde sig på mange
forskellige måder alt efter den enkelte kirkes
kontekst. Det kan være gennem suppekøkkener
og varmestuer for sultne og hjemløse, eller
gennem sociale fællesskaber for folk som
ønsker selskab eller er ensomme. Mulighederne
er mange, men vi som kirke skal være vores
ansvar bevidst!
Gennem sådanne drøftelser får man syn for,
at den måde vi herhjemme gør tingene på
ikke altid er lig med den måde andre kristne
kirker gør tingene på – og det med den samme
selvfølgelighed i udførelsen som vores egen!
For eksempel var min overraskelse stor, da jeg
på konsultationen første dag ved den fælles
gudstjeneste med nadver erfarede, at der ingen
særkalke var - de små bægre vi hver især drikker
af under altergangen. Der var blot et stort bæger,
som alle drak af, og som præsten
tømte til sidst, så der ikke var en
dråbe af den indviede vin tilbage!
Lige så stor var overraskelsen hos
�ere af de andre kirkers deltagere,
da jeg kunne berette, at vi i Danmark
blot hældte vinen tilbage i �asken til
brug til næste gang!
Med ét blev en altergang, vi selv tror,
at alle udfører præcis som os selv,
udgangspunktet for spændende
samtaler, hvor man blev klogere på
andre kirker og ikke mindst sin egen.
På trods af mange argumenter, skal
jeg gerne indrømme, jeg er glad for
vores særkalke, så en inspiration til
fælleskalk, behøver man ikke frygte
i Mariager kirke!
En sådan oplevelse, synes jeg,
er meget sund og det gør én
opmærksom på, hvor vigtigt det er,
at vi ikke blot tager ting for givet, at
vi ikke blot stiller os tilfreds med, at
vi gør ting sådan eller sådan, bare
fordi vi altid har gjort det.
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Men at vi vedbliver med at tænke over, hvorfor
vi gør, som vi gør, og tør ændre vores praksis,
hvis det viser sig at begrundelsen ikke længere
holder! Samtidig stod det mig også klart under
konsultationen, hvor vigtigt det er at tænke sin
egen kontekst med, og ikke bare lade sig rive
med. For hvad der passer på nogen, passer
ikke altid på andre. Dog skal man også være
opmærksom på, at en levende kirkes kontekst
og situation også kan ændre sig, og derfor er
det gensidige møde og inspiration så vigtigt.
Efter �re intense og meget spændende
dage vendte jeg tilbage til vores hjemlige
himmelstrøg og vores dejlige Mariager kirke
– men jeg vendte ikke blot fysisk hjem, jeg
vendte også hjem fuld af inspiration og
eftertanke. Inspiration til hvorledes mange
ting kan gøres anderledes og eftertanke over,
at den måde vi gør nogle ting på, bare er den
rette måde for os. Og endnu en gang bekræftet
i sandheden om, at »hvis man ikke rejser ud,
kan man ikke vende hjem.«
Sognepræst Jacob Krogh Rasmussen.

Finsk diakon i den klassiske grønne diakonskjorte

Mit legeme har været på ferie –
min hjerne blev delvist derhjemme!
Hvornår holder hjernen fri?

Vi ved alle sammen, at det er nødvendigt
for os at koble fra. Få hjernen på afstand
af det, vi hver især beskæftiger os med.
Vi lever da endnu i et samfund, hvor vi har
en øvre arbejdstid og en ferielovgivning,
der giver os ret til ferie efter de regler,
vi nu en gang er blevet enige om.
Det er jo bare ikke sikkert at vores hjerner er
helt enige i de gode intentioner om at koble
fra og lade op.

8-4 og så fri

En gang i mellem ønsker jeg mig et 8-4-job.
Det er et mislykket forsøg på at overbevise mig
selv om, at jeg ville være i stand til at slippe mit
arbejde.
Jeg har aldrig haft et 8-4 job, og får det helt
sikkert heller ikke. Jeg har jo et besynderligt
ude�nerbart arbejde, og jeg vil under ingen
omstændigheder »normaliseres« - så ville det
da gå helt galt for mig og kirkens gudstjenester
og koncerter.

Bedst som vi troede at vi havde ham helt for
os selv, �nder jeg denne �gur i Barcelona.
Vi kalder ham for smertemanden, og vist er
han i smerte, men han er på vej til Golgata,
og har fået brug for at sidde og hvile sig lidt
på vejen - i hvert fald ifølge den folkelige
legende, der ligger til grund for disse ganske
ens træskærerarbejde.
Denne Jesus er blevet dateret til begyndelsen
af det 16. årh. og stammer fra det �amske
område.
Og så skulle det jo være mærkeligt om han
ikke også befandt sig andre steder.
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Jeg har et privilegeret arbejde. Jeg beskæftiger
mig med det, jeg allerhelst vil og er givet nogle
utrolige rammer (og et lille ydmygt orgel) der
gør, at jeg kan udfolde mig. Tak for det til de,
der skal takkes for det.
Til gengæld har jeg - som så mange andre
musikere - svært ved at slippe musikken, når
jeg har fri. Den er altså stadig i hovedet, selvom
jeg er på ferie, eller hvis nogen skulle �nde på
at normalisere mig i en kasse mellem kl. 08:00
og kl. 15:30.

Lidt nørdet statistik

Jeg tæller kirkegængere oppe fra orglet hver
søndag. Det har jeg gjort siden 1. januar 1998,
og alle disse tal er lagt ind i en database på
kirkens hjemmeside, så jeg ved ret præcist,
at Bededag kommer der mellem 8 og 25
kirkegængere med et forventet gennemsnit på
14,6 (hvad man så end kan bruge kommaet til).
Længe før Bededag, havde jeg besluttet mig
for at spille et voldsomt stort stykke musik af
Bach over salmen »Af dybsens nød, o Gud til
dig« til postludium Bededag. 14,6 mennesker
eller 140 mennesker! Bededag er Bededag,
gudstjeneste er gudstjeneste, og mennesker
der lytter behøver ikke måles i antal. Jeg �k
så den grumme ide at holde lidt sporadisk øje
med, hvor lang tid jeg brugte på at lære lige
præcis dette stykke. Ups. Små 20 timers øvning
til et postludium! Luksus. Så tog jeg på ferie!

Genlæring

Så forsvandt der nogle procent af det, jeg
havde opøvet, og de skulle selvfølgelig samles
op og holdes ved lige, da
jeg kom hjem igen. Sådan
er musikervilkår. Du øver
- du kan det - så forsvinder
noget af din kunnen - så
øver du igen. Samme
stykke igen og igen.
Ferie og fri er kun nedad
bakke i den forbindelse.
Kunnen forsvinder lige
så stille, hvis ikke den
holdes ved lige. Desværre
kan man ikke fryse
kundskaber ned, og så tø
dem op dagen før man
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skal bruge dem.

Pedralbes

Min kone og jeg har været i Barcelona før.
Denne gang skulle vi se noget, som vi ikke
havde set før, så vi tog op til et kloster der hed
Pedralbes. En fredelig lille oase, der ser ud ca.
som klostret i Mariager ville have set ud (lidt
mindre - men hvad).
Paven havde vel styr på det, og klostre
bestod af kirke, gårdhave, sovesale
og hvad der nu ellers hører sig til.
Der gik vi så rundt med deres lidt gammeldags
audioguide og hørte om nonner og mærkelige
katolske undere. Men så skete der virkelig et
stort under!

Vi �k øje på Jesus!

Ham kendte vi nu udmærket i forvejen. Han
sidder nemlig i tårnrummet i Mariager på sin
træstub med hænderne bundet foran sig, og
her så vi en træ�gur praktisk talt megen til.
Og jeg som troede, at vi var unikke her i
Mariager. Frem med kameraet og i en god
sags tjeneste trodsede jeg forbuddet mod
fotografering! Der stod ikke noget om, at man
ikke måtte overspille audioguidens lyd til sin
mobil, så det gjorde jeg også, lidt beskæmmet
over at �nde mig selv i gang med at skrive
denne kirkebladsartikel, selvom jeg burde
koble fra og være på ferie langt fra tangenter
og taster.
Koncertsalen Palau Musica
Salen er �ottere end akustikken er god.

En af de utallige plakater, der reklamer for
turistkoncerter med et ekstremt
begrænset repertoire.

Johannespassionen

Jeg forsøgte, at overbevise min
underbevidsthed om, at fra nu af tænkte
jeg ikke mere på arbejdet derhjemme.
Heller ikke da vi gik ind for at høre Bachs
Johannes-passion; en musisk skildring af
de sidste 24 timer i Jesu liv. Beregnet til
opførelse langfredag.
Et tysk drenge- og mandskor på ca. 80
korister, der med få undtagelser - sikkert
de sidst tilkomne drenge i koret - kunne de
tre timers musik og tekst uden af. Ganske
imponerende. Tyskerne har en del gode
grunde til at være stolte af deres musiske
tradition, og denne opførelse vidnede
da også om en stor kærlighed til deres
landsmands musik og et dybtliggende
kendskab til den. Det har vi altså bare ikke i
lille Danmark. Hverken den store historiske
samlende musik eller værker, der forbinder
os alle sammen i en eller anden form for
national identitet. Hvem har f. eks. sunget
Gades elverskud? Og er der nogen, der kan
den uden af. Ikke jeg!
Nogen havde til lejligheden trykt et
programhæfte på tysk og spansk (vi holdt
os nu til den germanske del) – men de
havde fået rodet voldsomt rundt i afsnittene,
så Jesus døde inden han havde fået sagt sine
sidste ord på korset. Jeg lovede mig selv, at når
jeg her til sommer skal skrive programnoter så .
. . . . Nå nej, jeg er på ferie!
Det handler IKKE nødvendigvis om musik!
Hvis man be�nder sig i en eller anden
europæisk storby eller en lille jysk �ække – det
er i princippet lige meget - og man støder på en
plakat, der frister med: Vivaldis »�re årstider«,
Albinonis »Adagio«, Pachelbels »kanon« og
til sidst Mozarts !«Eine kleine nachtmusik«, så
skal man da endelig gå ind og høre det, hvis
det er det, man har lyst til. Det er bestemt god
musik ingen tvivl om det. Jeg har dog i min
tid set tusindvis af stort set ens plakater med

lige præcis disse �re værker, og jeg vover den
påstand, at det IKKE handler om musik, men
om at lokke så mange euro som muligt ud af
lommerne på oplevelseshungrende turister.
Jeg tog også et billede af en sådan plakat – jeg
var jo alligevel på arbejde sådan on/off ind
imellem strandbesøgene. Folk vil så gerne høre
noget de kender, og koncertarrangørerne/
musikerne vil så gerne tjene nogle penge! Et
godt råd er: disse koncerter er i reglen dyrere,
end de er gode. På den anden side kan man jo
hurtigt i udlandet komme til at bestille noget
mad, man ikke aner hvad er, fordi man ikke
kender sproget, men et billede af Vivaldi, så
er man da på nogenlunde sikker grund. Det
svarer lidt til at bestille en pizza i Zimbabwe.
Hvor forskellige kan pizzaer være fra kontinent
til kontinent, og man skulle jo nødigt prøve
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Kun én årstid

Selvom jeg i skrivende stund mangler at
modtage oplysningerne på en enkelt af
sommerens koncerter, kan jeg godt garantere,
at der ikke kommer til at lyde �re årstider fra
orglets 3054 piber. Der kommer til at lyde én
årstid: sommer. For det er denne sommers
koncertrække, disse skriblerier egentlig
handler om. En rigtig god grund til ikke at spille
Vivaldis �re årstider eller andre af ovenstående
hits er, at det ikke er beregnet for orgel. En
anden og væsentligere grund er, at sommerens
seks orgelsolister alle glæder til at komme og
spille på orglet og for det publikum, der måtte
møde op, og de har bagagen fuld af musik, der
er beregnet for dette fantastiske instrument.

Piccolo�øjte eller fuldblodsorgel

Med fare for at fornærme nogle af landets
dygtige �øjtenister vover jeg at stille
spørgsmålet, om man helst vil høre en times
musik for piccolo�øjte eller for et klangligt
raffineret kirkeorgel? I min bevidsthed ikke
noget svært valg. Ikke fordi jeg er organist,
men fordi orglet har et utal af klanglige
muligheder og kan bære en hel koncert så
varieret, som ingen andre enkeltstående
instrumenter kan. Måske er der skrevet mere
musik for klaveret end orglet. Jeg ved det ikke.
Klaveret, som vi kender det, er opfundet så sent
som begyndelsen af det 18. århundrede, mens
orglet har fungeret som kirkens instrument
siden 1361, hvor det første kirkeorgel blev
installeret i kirken i Halberstadt i Tyskland,
og siden er der skrevet uendeligt megen god
musik for instrumentet.

De mindste piber i et orgel er under en centimeter lange, de største kan man bare kigge op og få øje
på. Det er instrumentet, der er ude i alle hjørner af fysikkens love.
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Enorm interesse

Da orglet blev opstillet i 2010, sagde
orgelbyggeren til mig med et lumsk grin, at
jeg ville få en masse nye venner. Han havde
ret. I hvert fald kunne jeg arrangere mindst
en orgelkoncert om ugen, hvis jeg skulle
inviterede alle de organist, som har ytret ønske
om at give koncert her.
Fra USA over Europa til Asien og Australien
har organister henvendt sig. Hø�igt ikke
påtrængende. Skulle jeg tilfældigvis have en
ledig koncertdato der eller der. Jo - Mariager er
kommet på orgelverdenskortet.

Jeg vælger egenhændigt

Jeg har valgt. Blandt folk, der har henvendt sig
til mig eller organister, som jeg har kontaktet.
Det er der kommet seks sommerkoncerter ud
af: Tre danskere solister og tre udlændinge
fra henholdsvis Frankrig, England og Italien.
Disse seks solister har til gengæld fået helt frie
hænder til at sammensætte et program efter
deres eget hoved, �ngre og fødder.
Se datoer og solister bag på dette blad
og se meget mere om koncerterne på
www.mariagerkirke.dk. Vi lever i en tid, hvor
alle har mulighed for at vide, hvad der foregår

af musik her, der og alle vegne. Det er bare
at komme af sted. Ligegyldigt hvad der er i
ernsynet, bliver det genudsendt, kan jeg
næsten love. Koncerten er til gengæld en unik
oplevelse, der aldrig kan gentages helt magen
til. Sådan er musikkens væsen.

Ikke euro men kroner

Målet med disse sommerkoncerter er på
ingen måde at lokke euro ud af turister
eller fastboende. Dels er entreen opgivet
i kroner, dels er det så rørende billigt, at
du for 50 kr. kan komme ind og høre en
orgelsolist i absolut topform. 150 kr. hvis
du køber et partoutkort til alle koncerterne.
Og når du så sidder der, så tænk på at solisten
oppe ved orglet har brugt hele sit liv på at lære
sin metier, og til lige præcis denne koncert øvet
sig i timevis, for at kunne præstere så godt
som muligt. Normalt ankommer solisterne til
Mariager søndag eller mandag og når at øve
sig 8-10-12 timer på orglet for at lære dette
speci�kke orgel at kende. For den bedrift får de
såmænd et honorar, som på ingen måde står
mål med tiden, der er investeret. Men de elsker
det. Det håber jeg publikum vil sætte pris på.
Af organist Mikael Ustrup

Sangerlaug
Har du lyst til at synge med på salmerne ved vores gudstjenester på plejehjemmet Fjordvang?
Den sidste fredag i måneden er der gudstjeneste på Fjordvang kl. 10.00.
Gudstjenesterne varetages på skift af de to præster i Mariager samt nabosognets præst, Aksel
Breinegaard. En af grundpillerne i vores gudstjeneste er salmesangen, men nogle gange kan det
godt knibe lidt med salmesangen ved vores gudstjenester på Fjordvang, da �ere af beboerne kan
have svært ved at synge med eller læse salmerne.
Derfor ønsker vi præster her i Mariager at oprette et Sangerlaug, et korps af frivillige, som
ganske uforpligtende møder op til de gudstjenester, som man har mulighed for, og hjælper med
salmesangen, så Fjordvangs beboere kan opleve det
gudstjenestefællesskab, som også ligger i at synge
og høre vores smukke salmer.
Har du lyst til at hjælpe med sangen til gudstjenesterne på Fjordvang, kan du enten notere dig
datoerne i kirkebladet og møde op, eller kontakte
Cicilie eller Jacob og blive sat på vores Sangerlauliste.
Så vil du efter eget ønske modtage en mail, sms eller
telefonopkald, når gudstjenesten nærmer sig.
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GUDSTJENESTER
Juni

2. kl. 10.00 1.ø.ef. Trinitatis
9. kl. 10.00 2. ø.ef. Trinitatis
16. kl. 10.00 3.ø.ef. Trinitatis
23. kl. 10.00 4.ø.ef. Trinitatis
30. kl. 19.30 5.ø.ef. Trinitatis

Juli

7. kl. 10.00 6.ø.ef. Trinitatis
14. kl. 10.00 7.ø.ef. Trinitatis
21. kl. 14.00 8. ø.ef. Trinitatis
28. kl. 10.00 9.ø.ef. Trinitatis

August

4. kl. 10.00
11. kl. 10.00
18. kl. 10.00
25. kl. 10.00

10.sø.ef. Trinitatis
11.sø.ef. Trinitatis
12.sø.ef. Trinitatis
13.sø.ef. Trinitatis

September

1. kl. 10.00 14.sø.ef. Trinitatis

Lukas 16,19-31
Lukas 14,16-24
Lukas 15,1-10
Lukas 06,36-42
Lukas 05,1-11

CIP
JDKR
CIP
CIP
CIP

Matthæus 05,20-26
Lukas 19,-10
Matthæus 07,5-21
Lukas 16,1-9

CIP
JDKR
JDKR
CIP

Lukas 9,41-48
Lukas 8,9-14
Markus 07,31-37
Lukas 10,23-37

JDKR
CIP
JDKR
JDKR

Lukas 17,-19

CIP

JDKR: Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen, CIP: Cicilie Inge Poulsen

Musikgudstjeneste for Sødisbakke:
Torsdag d. 20. juni

Fjordvang:

Fredag d 28. juni
Fredag d. 30. august

kl. 10.15-11.00

Cicilie Poulsen

kl. 10. 00
Cicilie Poulsen
kl. 10. 00
Aksel Breinegaard

Orienteringsmøde

søndag den 8. september 2013 kl. 11.30-13.00
Efter gudstjenesten mødes vi i Klostersalen til frokost og samvær, hvorunder vil
menighedsrådet orientere om rådets arbejde:
Dagsorden:
• Redegørelse for regnskab og budget
• Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år
• Orientering om planlagt virksomhed for det kommende år

Alle er velkomne.
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ANDRE AKTIVITETER i kirke og kloster
Juni
01.
18.
21.

Juli
02.
16.
27.
30.

10.00
19.30
18.30

Kulturhistorisk vandring - Sem kirke
Orgelkoncert - Christian Præstholm
Midsommervandring - Lystbådehavnen

19.30
19.30
14.00
19.30

Orgelkoncert - Frédéric Mayeur, Frankrig
Orgelkoncert - Søren Gleerup Hansen
Birgitta’s vandrefortælling - Klosterbygningen
Orgelkoncert - Tina Christensen

August
04.
13.
20.
25.
27.
27.
28.

10.00
19.30
17.00
14.30
08.15
19.30
08.15

September
03.
08.

10.00
11.30

DR Transmitterer gudstjenesten
Orgelkoncert - Nigel Allcoat, England
Menighedsrådsmøde
Sommerfest i klosterhaven
Kon�rmationsundervisning. 1. gang - 7.A
Orgelkoncert - Angelo Castaldo, Italien
Kon�rmationsundervisning. 1. gang - 7.B

Formiddagshøjskolen, Henrik Stubkjær
Orienteringsmøde i Klostersalen

Kirkebil

Det er muligt, at bestille Kirkebil til gudstjenesterne ved at ringe til Fjordens Taxa tlf.:
98 57 57 10 senest om søndagen kl. 8.00, men gerne en af de foregående dage.

Nye tider - nye skikke
Du kan nu tilmelde dig Mariager kirkes sms-koncert-service.
Du får en sms på dagen for en koncert.
Det koster selvfølgelig ikke en krone, og du kan selvfølgelig til enhver tid
afmelde dig igen.
Se mere på: www.mariagerkirke.dk

Kirkekaffe

Alle er velkomne til en kop kaffe og en snak i kirken efter Gudstjenesten.
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MOSES
Moses blev lagt i en kurv af siv,
blev vugget på Nilens bølger,
Faraos datter redded’ hans liv,
lykken og heldet ham følger.
Som ægypter, han, kongeligt klædt
iagttog de undertrykte
de, som var af hans egen æt,
et folk, som ikke ku’ �ygte.
Vredt, han forsvared’ det mindretal,
som kuedes, �ygtninges lod,
havde til sidst slet intet valg,
�ygted’ fra samfundets råd.

Luften sitred’ af hellig glød,
så lød en rungende stemme:
»Smid dine sko og kom hid!« den bød
» de arme du ikke må glemme!

Siden i Midian han slog sig ned
hos et folk af Abrahams slægt;
i forfædres spor han som hyrde sled
og genvandt sin ligevægt.

Hjælp mine små i alvorstung nød,
nu afsted, jeg bereder dig vejen!
Stol kun på mig i liv og død,
følg blot min Guds�ngers pegen.

Dog han stadigvæk tænkte på
sit medmen’ske, der som slave
var underkastet et styre, rå’.
hvor Farao hersked’ som pave.

Moses adlød den Helligånd, som
- utallige slægter før Krist –
inducerede Kristendom
med Kærligheds nedsendte gnist.

En dag, han med kvæget ha’d vogtertørn,
han �k et mærkværdigt syn:
langt borte i ørk’nen en busk af tjørn
blev antændt af himmelsendt lyn.

Moses udfried’ sit fangne folk,
drog frit gennem bølgernes fråde,
havet blev spaltet som skåret med dolk,
symbol på guddommelig nåde.

Han iled’ til stedet og kunne skue,
at �ammer og ild kun var lys,
slet ikke en destruerende lue,
og Moses blev grebet af gys.

De nåede hjemlandet, frelste og fri,
indstifted’ påskefesten.
I dag vi dog fejrer påsken, fordi
fra død’n Jesus udfri’de næsten.
Moses er men’sket, som først for�ygte’
det ansvar, han siden ta’r på,
hjælper til frihed de undertrykte,
sin Skaber han stoler på.
Vibeke Guldberg Madsen
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Formiddagshøjskolen
Program, efterår 2013

3. September:

Henrik Stubkjær: Nødhjælp nytter!

17. September:

Ellen Forbech Henriksen: Fortællinger om
tre kvinder fra Det gamle Testamente.

1.Oktober:

Knud Tarpgaard:
Fortællinger fra Nordens mytologi.

29. Oktober:

Lene Lundsgaard: Alderdommen.

12. November:

Per Hansen: Blandt originaler og
andet godtfolk.

26. November:

Arndt Jessen Hansen:
Sigrid Undsets liv og forfatterskab.

10. December:

Juleafslutning: Julens traditioner fra
nisser til julemænd.
Alle arrangementer foregår i Klostersalen
fra kl. 10 – 12.30.
Pris pr. gang: 50 kr. for foredrag og frokost.
Der er ingen tilmelding.
Fuld omtale af programmet følger i næste
kirkeblad samt på hjemmesiden.
Kontaktperson:
Lene Lundsgaard tlf.: 4045 9651.
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Højskoleaftner sæson 2013-14
Alle aftaler er på plads,
så allerede nu kan du
skrive datoer for de 7
arrangementer ind i din
kalender:
10. sept – 22. okt19. nov- 3.dec –
14. jan – 11. febr.11. marts.
Den fulde omtale bliver
bragt i næste kirkeblad
samt på hjemmesiden.
Højskoleaftner foregår på tirsdage fra kl. 19.30
– ca. 22.00 i Klostersalen. Prisen er uændret
250,- kr. for hele sæsonen. Kaffe med brød: 30
kr. Formand: Britt Lægsgaard tlf.: 6172 7017.

Mariager kirke i Danmarks Radio
Søndag den 4. august kl. 10.00 transmitterer
Danmarks Radio vores højmesse i Mariager
kirke direkte på P1 til hen ved 100.000 lyttere.
Gennem året besøger DR forskellige kirker
rundt omkring i Danmark og i år er Mariager
kirke blevet valgt ud. Vores gudstjeneste vil
foregå ganske som normalt, da meningen er, at
alle lytterne skal kunne føle sig som deltagere i
en helt almindelig højmesse.
Derfor håber vi også at så mange som muligt,
gerne med venner og familie fra udensogns, vil
søge til Mariager kirke netop den 4. august, så
vi kan give DRs lyttere en fantastisk oplevelse
med gudstjeneste, salmesang og musik. Efter
gudstjenesten vil der traditionen tro være
kirkekaffe.

Nyt fra kirkeværgen
er blevet fornyet. Så
nu er 2. salen helt
præsentabel.

EL-skade!

Så blev det første januar 2013 og dermed
tidspunktet for at se på hvilke opgaver, der skal
løses i det nye budgetår. Den største opgave er
kalkning af kirken. Det er ikke sket siden 2009,
hvilket også kan ses på �ere af bygningens
sider og især tårnet. Efter at have indhentet 3
tilbud, heraf 2 fra lokale håndværkere, valgte
menighedsrådet at overdrage arbejdet til
Dansk Kirkekalk. De har lovet at arbejdet vil
blive udført inden sommerferien.
Tømrer�rmaet Jønsson & Nielsen har fået lavet
ny låge til den sydlige port. Den er blevet udført
i en meget smukkere udgave med rundstokke,
ligesom porten ved Graverbygningen, og i
egetræ. Både den og klosterhave-lågen er
blevet malet af malermester Simon Kinch, som
også har fået til opgave at dække de værste
småskader på kirkebænkene.
I klosterbygningen er der blevet lavet
utallige småreparationer, så som isætning
af tætningsbånd i vinduerne på første sal,
tildækning af ventilationsrør på 2. sal samt
reparation af diverse døre.
Efterfølgende
har
vores
supervillige
medarbejder Bent Walbom malet væggene
og inddækningen på 2. sal og gulvtæppet

Pludselig en aften, da
deltagerne til Jacobs
studiekreds indfandt
sig, var lyset gået i
underetagen. Levende
lys blev tændt og en
elektriker tilkaldt. Han
�k hurtigt udbedret
skaden, som skyldes at
en nulleder var afbrudt
i en sikringsgruppe.
Men dagen efter kunne
vi ikke forstå, at liften
ind til Munkesalen ikke
ville køre, og at lyset til
indgangsrummet ikke ville tænde. Det viste
sig, at p.g.a. den overbrændte nulleder, var der
opstået en overspænding, som havde ødelagt
både styreprintet til liften, ernstyringen af
lamperne samt transformatoren til rummets
lydanlæg. Det hele løb op i mere end 25.000
kr., som Folkekirkens selvforsikring heldigvis
dækkede det meste af.

Et års gennemgang

I begyndelsen af april var det tid til gennemgang
af klosterbygningens ombygning. Alle
håndværkere, arkitekt og byggeudvalg var
samlet og gennemgik kritisk bygningen for fejl
og mangler. Desværre var der en del, der skulle
rettes op på. Noget var bare mindre skader og
forglemmelser, mens andet er betydelige ting,
som det også kan blive dyrt for �rmaerne at
få i orden. Det drejer sig bl.a. om elevatoren
(som stadig i perioder ikke vil starte, når den
skal op), udsugningsanlægget (som suger for
lidt) og granitbelægningen (som vælter rundt
i frostvejr og nu ligger skævt). Vi håber, at alle
er deres ansvar bevist og hurtigt får tingene i
orden.
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Forbedringer

Efterhånden, som vi har taget klosteret i brug,
opdager vi også ting, som enten mangler eller
skal laves om. Her har kirkeværgen selv været
i gang og har bl.a. monteret ekstra gelænder
ved trapperne, konstrueret og samlet to
høje skabe til »Spisekammeret«, designet og
monteret skilte samt installeret lydanlægget
fra Sognegården i Klostersalen. Desuden er et
gelænder til havestuen blevet svejset og bliver
monteret, når det er blevet malet. Flere ting
venter, så det er aldrig kedeligt, at være med i
arbejdet omkring kirken.

Syn af kirke, kirkegård og kloster

Det årlige syn fandt sted d. 4. og 9. april med
deltagelse af udvalg og vores bygningskyndige
arkitekt Leif Høgh. Det har resulteret i �ere
ønsker til de næste års budgetter. Bl.a.
lysdæmpnings mulighed af lamperne i
Klostersalen, samt montering af en 70 tommers
storskærm. Montering af forsatsruder i kirken,
så vi kan undgå det kraftige kuldenedfald
fra de store vinduer, som medfører træk,
varmetab samt udtørring af kirkens inventar
om vinteren.
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Udstilling
om
klosterkirken
reliktplanternes historie.

og

Vi har afholdt �ere møder omkring etablering
af en mindre udstilling i klosterbygningens
indgangsrum. Vi har fået bevilliget 240.000
kr. til arbejdet fra LAG-fonden. En museums
udstillings arkitekt arbejder lige nu på
forslaget. Byens lokale multikunstner og
forfatter Per Sloth Carlsen har lavet et fantastisk
�ot forslag til at synliggøre og fortælle
klosterets historie ved hjælp af QR mærker
og de nye »smartfon« eller på en �adskærm.
Samtidig har Mariagerord Kommune bedt os
overtage klosterplanterne og Helledig �guren
ved »den Gamle Biograf«, da der skal opføres
en tilbygning der. Så vi er i gang med planerne
om indretning af reliktplantehaven. Her har
Kim Elnef fra Falslev tegnet et �ot forslag til
indretning af vores have.
Peter Ulrich Toubøl.

Hvad sker der i haven?
Hele haven skal ikke alene bruges af
kirken, men være et fristed for alle byens
borgere og til glæde for besøgende turister og pilgrimme.
Derfor har vi brug for din hjælp!
Så kan du engang imellem afsætte en
time eller to, så meld dig til den aktivitet
som passer dig. Der er brug for folk:
• der vil passe klosterplanter, beskærer
buske eller passe roser.
• der vil være med til at samle pavillonen
og plantekasserne.
Klosterets have er under istandsættelse.
Menighedsrådet har overladt arbejdet til
Brolægger Lars Laursen, Sdr. Onsild. Arbejdet
omfatter bl.a.:
• Etablering af havesti, så også dårligt gående
kan komme rundt i haven.
• Omlægning af græsplænen, så der etableres
nogle vandrette faste arealer til udendørs
arrangementer.
• Dræning og beskyttelse af klosterbygningens
sokkel på syd og vest siden.
• Omlægning af de gamle pigstens-terrasser
mod syd, så de igen kan bruges og lægning af
pigsten langs husets vest og nordside.
• Regulering af grusvejen og jordniveauet, så
vand ikke løber ind i tårnet.
• Etablering af byggegrunden til
havepavillonen.

• der vil male træværk.
I første omgang ønsker vi, at du melder
dig på mail, telefon eller ved at a�evere en
tilmeldingsseddel, så vi kan se hvad slags
arbejde du ønsker at medvirke i, og sådan at vi
kan kontakte dig - helst pr. mail eller SMS.
Så vil vi, når behovet opstår, rundsende en mail
om tidspunkt og arbejdsopgaverne, hvor efter
du kan tilmelde dig til det, du kan og vil. Vi skal
nok sørge for, at der også bliver tid til lidt fælles
hygge m. kaffe mv.
Tilmelding kan ske på mail:
peter@mariagerkirke.dk eller på de
fremlagte tilmeldingssedler i kirke og
kloster. Evt. kontakt Peter Ulrich Toubøl
på tlf.: 98 54 15 59. Læs mere på kirkens
hjemmeside.

Arbejdet forventes færdigt først
på sommeren, men så skal vi
selv tage over. Der skal etableres
højbede til reliktplanterne,
pavillonen skal sættes op og
gøres færdig, der skal anlægges
en rosenhave, bænke skal
opsættes, haven skal løbende
holdes i stand osv.
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Vinter exit - Vår velkommen
Her skærer vårlysets grænsende skygger,
skoven er surlugt og smeldende lyd,
se, anemonerne brækker og bryder bryder den kvælende skorpe til fryd.
- I dig vor Far - freden vi har,
tro, håb og kærlighed fylder vort kar.
Bryder af surbund og muldnende blade
trodser den trevenhed alderen gi´r,
suger af skødet, hvoraf de er rundet,
ren som en sne de alligevel bli´r.
- I dig vor Far - freden vi har,
tro, håb og kærlighed fylder vort kar.
(KEL)

Det var da, lige før vi troede, at denne vinter
aldrig �k en ende – for lige med undtagelse
af én enkelt uge(hvor jeg netop skrev om
glæden ved grøn vinter – altså at man kunne
se den grønne jord og ikke kun et hvidt lag)
ja, så har jorden faktisk været dækket af
sne i ca. 4 måneder og mere eller mindre
bundfrossen!
Nu taler jeg jo altså om tilstandene i Alstrup
Krat, som altid er lidt anderledes (læs
koldere)end det øvrige Danmark, og jeg
har en »tilstandsrapport« fra 1. april – 2.
påskedags morgen:
Sneen ligger stadig tykt, dog er den smeltet
omkring æbletræerne i skovhaven, så vi
kan fornøje os over de mange erantis og
vintergækker, der efterhånden breder
sig som små haver omkring hvert træ, og
som a�øses af små påskeliljer, anemoner
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og vorterod, som jeg i sin tid �yttede fra
skrænten i præstegården, og som nu er
blevet ret mangfoldige – men de sidstnævnte
er slet ikke at se endnu, men forventningens
glæde er jo stor!
Mens sneen var høj, lavede vi en plet fri for
sne, hvor vi smed solsikkekerner til fuglene,
og netop denne morgen sad dér i solen en
skøn blandet skare af fugle:
Der var kærnebidere – både en han og en
hun, som det sig hør og bør, 2 fede duer
som for øvrigt har bygget rede i skovkanten,
kvæker�nker i massevis af begge køn,
den store �agspætte, som har været og
er fast gæst her hos os mange gange om
dagen – også både han og hun. Så er der jo
bog�nke, solsort, sumpmejse, spætmejse,
sortmejse, blåmejse, grønsisken, rødhals og
musvit – og alle sidder i skøn forening på
jorden og spiser – og midt i det hele sidder
vort »husegern« nok så frejdigt og guffer løs
af solsikkekernerne! – Pludselig �yver alle op
– og egernet løber med lynets fart – vi ser
op i luften, og der kommer musvågen, som
vi ser her så ofte. Den sætter sig, som den
har gjort mange gange, i et af æbletræerne,
hvor der hænger �ommefedt, som den
spiser med stort velbehag. Det er faktisk
en meget stor musvåge, men måske er det,
fordi vi ser den på så tæt hold – og �ot er
den! Da den har spist, hvad den vil have,

�yver den majestætisk tilbage til skoven, og
foderpladsen indtages igen af fuglene, der
havde gemt sig i træerne rundt om.
Skovskaden slår også lige et smut forbi,
den kan nemlig også godt lide �ommen
– ligesom den store �agspætte, mens meget
få af de mindre fugle er interesseret i kød.

Egerntræf og haremøde

Når jeg kalder egernet for vores »husegern«,
så er det fordi, det har boet her de seneste
uger. Det er hér og dér og alle vegne – og
de sidste par dage har det siddet på vores
terrasse og gnavet i hundens kødben, der
kun er en afgnavet knogle, men noget må
det få ud af benet, for det sidder der jævnligt
og længe, når det ellers er rimelig uforstyrret,
og gnaver løs.
Lige pludselig ser vi et egern mere nede i
skovkanten – og lidt efter et mere, og det
kan nok være, der bliver spænet op og ned
ad træer med sand dødsforagt af tre egern,
der havde det vældig skønt med hinanden!
– Om det var parringsleg, ved jeg ikke, men
vi har ikke set dem siden, så måske er de
nu parret ud, og den overvundne han har
søgt andre trætoppe. – Vi går nu spændt
og venter på, om der kommer små egern
om føje tid – og imens har vi så fået besøg
af et harepar – måske dem, der boede her
sidste år – hvem ved? De har også travlt med
at jage hinanden – og de skal jo også til at
skynde sig, hvis det er første kuld, hvad det
nok er på grund af den lange og kolde vinter
– så der bliver måske masser af »småfolk« i
skovhaven.

kan vi se, at det jo er anemoner! – men det
var de mest mærkelige anemoner, jeg har
set, for de havde intet grønt med sig. – VI
kender jo alle sammen anemonerne, når de
står i deres grønne dress, og vi skal til at lede
efter knopper, så vi kan tage en lille buket
med hjem, som så springer ud derhjemme
i varmen – men her stod de altså fuldt
udsprungne uden »en trevl« på kroppen!
De har simpelthen haft så travlt med at
komme op og i gang, at de ikke har haft tid
til at vente på deres »følge« – og travlt har
de, for de skal jo på meget kortere tid nå
processen med at blomstre og sætte frø, end
de plejer, for inden længe springer bøgen
ud, og hurtigt dækker dens skønne blade for
lyset, så anemonerne mister det.

Nu danser hvide anemoneblomster her,
hen under forårslysegrønne bøgetræer.
Et billede på liv igen i evighed hvornår og hvor kun Herren ved.
(KEL)

Anemonetid

Som så mange andre bedsteforældre har
vi også haft fornøjelsen af lockoutramte
børnebørn, og de er blevet travet godt og
grundigt i Alstrup krat og rundt om Hohøj.
På en af turene på vej til Hohøj, ser vi - på
afstand - nogle hvide blomster stå helt
udsprungne på bar skovjord, og vi undrer
os over, hvad det er. Da vi kommer nærmere,

Den blå anemone derimod har da vist helt
mistet sansen for et anstændigt udspring,
for da vi gik på Stenarmen midt april, fandt vi
ikke en eneste lille blå anemone! – Heroppe
i skovhaven havde én enkelt vovet at titte
frem med et lille blåt øje – men her sidst i
april har den fået følgeskab af mange �ere,
om end det stadig er et spædt udspring – det
er som om den tøver, fordi det har været så
koldt for længe.
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Rododendronblues

Jeg har tidligere berettet om de mange
rododendron, vi i tidens løb har sat i vores
skovhave – og om, at vi sidste år fældede
�ere store træer, der tog for meget lys
med det resultat, at der skabtes for få
blomsterknopper i vore rododendroner. – Da
sommeren gik på hæld sidste år, så vi til vor
store glæde, at det havde hjulpet gevaldigt
– der var stort set blomsterknopper i alle
rododendron.
I vinterens løb har jeg mange gange for
mit indre øje set udspringet af alle de
knopper – jeg har vist oveni købet sagt, at
jeg holder rododendron- fest, når de �este
står i udspring og spiller sammen på den
skønneste blues - Så kom der en vinter, og da den var slut, stod
de �este af planterne »slukørede« tilbage - Nu ved jeg jo godt, at rododendron for at
overleve frost, kulde og udtørring »lukker
ned«, men de plejer altid at folde bladene ud
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igen ret hurtigt. – Jeg forhørte mig og �k at
vide, at det var mangel på vand, der �k dem til
at blive ved med at hænge med ørene – mig
ud med haveslangen, så snart frosten slap sit
tag (og det varede længe her i Alstrup!) – og
tænk – i løbet af mange ganges vanding og
kærlig omsorg, �k de alle livet tilbage – så nu
venter der den helt store blueskoncert i løbet
af maj og juni! – Hvilken glæde!
Det er lidt underligt at skulle beskrive det
forgangne, når man ved, at det først læses
måneder efter, når bøgen, egen, asken - og
alle de andre træer er sprunget - -

Godt senforår og god sommer!
Britt Lægsgaard

Mariager vil sikre fremtiden
ved at værne om fortiden
ryggen, den overlever, den �nder vej, den er
vandret ud i verden og har alligevel været
her i umindelige tider ..….
Det har inspireret til en lille fortælling på vers
om Sneglens lykkelige genopstandelse, hvori
det berettes om, hvordan det gik til……

Mariager er blevet anerkendt som CittaSlow
by. Det blev fejret med en stor åbningsfest
den 9. marts i år, med taler, musik, udstillinger
og underholdning. Der var mange borgere
og inviterede gæster tilstede fra ind- og
udland, bl.a. den Internationale CittaSlow
direktør Pier Giorgio Oliveti fra byen
Orvieto i Toscana i Italien, hvor CittaSlow
ideen var opstået i en række småbyer. Den
internationale Citta-slow organisation så
dagens lys i 1999 og omfatter nu godt 140
byer i 21 lande. Mariager er kun den anden
by i Danmark, der er blevet optaget, med
Svendborg som den første.
Ikke mindst Mariagers historie med rødder
i klostertiden har været en vægtig grund til
at byen har opnået denne status. Et centralt
tema i CittaSlow tankegangen er identitet.
Det er identiteten og sjælen i det enkelte
lokalsamfund, der skal værnes om og som
skal spille sammen med de nye tider og den
ny teknologi. Samtidig er det vigtigt, at man
forholder sig konstruktivt til begreber som
udvikling og globalisering.
At sneglen er valgt som et billede på denne
tankegang er ikke tilfældigt. Den er lidt
undselig, pranger ikke, vrages af nogle,
værdsættes af andre. Dens langsomhed
irriterer nogle, vækker eftertanke hos andre.
Er i nogles øjne grim, i andres smuk. Trods sin
lidenhed er den stærk, den bærer sit hjem på

En munk kom her forbi en dag
engang for længe siden
han brændte for en ædel sag
med både tro og viden.
Han bragte sine snegle med
hvorhen hans vej ham ledte.
Han satte dem på jorden ned
og hør så hvad der skete:
De trivedes i klostrets gård
mens murene slog revner,
og der gik mange hundred’ år
før nogen snegle nævner.
Mon kræene var blevet ædt
af munke og af nonner?
Derover ingen vel har grædt
undtagen deres ånder.
Nej, sneglene var listet bort
fra deres klosterhave
Og vandret ud i natten sort
hvor der var nok at lave!
At frihed er det bedste guld,
det gælder også snegle.
Bag hæk i stadens gamle muld
de sig lidt grønt ku’ negle.
Så gik der atter mange år
- til tider af de slemme.
Folk ind imellem �k en tår
for sorgerne at glemme.
En dag gik bud pr. øresnegl,
at nu var bunden nået,
trods roser, hygge, røde tegl
har krisen byen nået
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Den ganske by var sneglens sted,
for der var godt at være,
som svar de sendte da besked:
»på ryggen vi Jer bære!
Fat mod og send en tromme ud,
en gammel én med pondus,
lad gå det skrækkelige bud
at byen går rabundus!«

Gad vide om vor snegle-ven,
vor munk fra længe siden
har tænkt at sneglen kom igen
som nyt symbol i tiden?
Den lille fyr i sneglefart
med by på ryg nu vandre,
den ser vor fremtid mere klart
Det samme gør vi andre.

Af skræk løb alle rundt og �k
sat ord på alvorssagen,
Til handling og aktion man gik
og så forstummed’ klagen.
Pr. sneglepost borgmest’ren skrev
»sig ja, hr. Presidente
til citta-slow« og han �k brev
at grønt lys var i vente!

Anne Thayssen marts 2013

Sensommertur til Sønderjylland

20. – 23. sept. forløber den årlige tur til Refugiet i Løgumkloster.
Fælles bus fra Egepladsen.
Som noget nyt mødes vi på denne 12. tur, med en gruppe fra Haslev, hvor Thyra og Preben
også er en del af sognelivet. Sammen med Anne-Marie og Kaj Jensen vil vi gøre vores bedste
for en god tur til Refugiet.
Deltagerne indkvarteres på Løgumkloster Refugium. Refugiet er sammenbygget med et
cistercienserkloster fra middelalderen. En del af klosteret er bevaret og restaureret, og
klosterkirken bruges i dag som sognekirke.
Om lørdagen er der en heldagsud�ugt gennem det smukke marsklandskab til Frederiksstad
i Sydslesvig. Byen blev anlagt af Hertug Frederik i 1621 som en handelsby med �ne gavlhuse
og kanaler, og kaldes derfor også »Nordens Venedig«. Byen �k status som religiøs fristad – på
et tidspunkt var der 13 trossamfund i byen. Vi skal bl.a. spise frokost i Paludanushuset, som i
dag er forsamlingshus for det danske mindretal. Byens danske præst Victor Greve vil vise os
mennonitterkirken, som også bruges til gudstjeneste af den danske menighed – og vi skal på
byvandring rundt i byen.
Refugiets nye forstander, Karsten Eskildsen, som er bosat i Ribe, vil om søndagen vise os rundt i
Ribe, hvor vi bl.a. skal se domkirken med den berømte udsmykning af Carl-Henning Pedersen.
Programmet indeholder endvidere fællessang, foredrag og fortælling ved Refugiets
medarbejdere. Der er også mulighed for at deltage i søndagsgudstjenesten i Løgumkloster
Kirke.
Om mandagen går hjemturen via Christiansfeld, som blev grundlagt af Brødremenigheden i
1771 med karakteristiske huse og Brødremenighedens kirke i hjertet af byen.
Nærmere oplysninger om turen fås ved henvendelse til turlederne, Anne Marie 9854 1897,
Preben 6128 1726 eller direkte til Løgumkloster Refugium, 7474 3301.
Endeligt program vil være klar til omdeling primo maj.
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Nyt fra Birgittaforeningen
I Birgittaforeningen er vi glade for at kunne
præsentere et fyldigt program med mange
forskelligartede aktiviteter.

Midsommervandring langs Mariager Fjord 21. juni kl. 18.30 på det grønne område ved
lystbådehavnen i Mariager
Med Tove Andreasen som guide vandrer vi
denne - årets længste dag - langs orden mod
Raget og Stenarmen. Området rummer en
meget smuk natur, med en alsidig �ora
hvoraf en del har deres helt egen historie.
Vi
afrunder
vandringen
i
Mariager
Klosterbygning med sang, musik og hyggeligt
samvær.
Birgitta`s vandrefortælling - 27. juli kl. 14.00
på p-pladsen ved Mariager Kirke
Vandringen går gennem det smukke
Munkholm område og har til formål at give
en kort indføring i Birgitta af Vadstena´s
livsfortælling.
Birgittas livsfortælling understøttes på poetisk
vis af Chr. Christiansens stemningsfulde
visesang.

Kulturhistorisk vandring fra Sem til
Mariager - 1. juni kl. 10.00 fra P-pladsen ved
Sem Kirke
Turens hovedpunkter er Sem Kirke, Sem
Hede, Hvidstensgruppens nedkastningssted,
Skrødstrup Skov, Odderhus, Hem Skov, Hohøj,
Alstrup Krat, Maren Finds Dal og Mariager
Klosterkirke.
Undervejs vil Henrik Kristensen vise os sit
Museum og de historiske minder på Sem Hede,
den grumme kriminalhistorie ved Odderhus vil
blive fortalt - og Ingemann,
der bor i Hohøjhuset, vil fortælle om Hohøj.
Arr.: Per Edgar Jørgensen, Danmarks
Naturfredningsforening i samarbejde med
Bent Walbom fra Birgittaforeningen.
Medbring mad og vand til eget forbrug. Turen
er på ca. 15 km og tager ca. 4 timer, og da vi
ender ved Mariager Kloster, bør man også have
biler stående der.

For de 3 arrangementer gælder at prisen
er 25 kr. Gratis for børn og medlemmer af
Birgittaforeningen.
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Siden sidst
Døbte
Martha Borup
Jacob Greve Juncher
Esther Søndberg Christensen
Maise Møller Christensen
Viggo Møller Christensen
Loui Tougaard Bau

Tobias Dyrby Poulsen
Nikki Quist Bisgaard Jensen
Oskar Kalle Henssel Quottrup
Victor Schmücker Binnerup
Tobias Rytter Andersen

Begravede
Svend Tage Jensen
Grethe Gudrun Jessen
Viktor Sørensen
Per Jensen
Sonja Lillian Ladefoged Christensen
født Nielsen
Mona Gunhild Andersen født Cilleborg

Inger Stenfeldt Mygind født Møller
Mona Elisabeth Hansen
Gunnar Skøtt Andersen
Gudrun Andersen
Karen Marie Rousing Nielsen
Ernst Gunnar Andersen

Viede
Mette Møller Knudsen & Troels Houmann Christensen
Linette Krejler Haun & Kim Hein Larsen
Gitte Knudsen & Andreas Hagbarth Jensen

15 millioner kroner blev der indsamlet til kampen mod sulten.
Rekordmange sogne – i alt 1335 - deltog i sogneindsamlingen i år.
I Mariager samlede vi ca. 12.000,- kr. ind. Tak til alle der deltog og tak
til Sparekassen Kronjylland for annoncesponsering og boller til kaffen.
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Adresseliste
Præste- & kirkekontor, Klosterstien 12, 9550 Mariager. Tlf. 98 54 11 53
Respektér venligst om muligt at mandag er fast fridag for kirkens personale.
Sognepræst
Jacob D. Krogh Rasmussen
Tlf. 21 44 10 54
jdkr@km.dk
Klosterstien 12,
9550 Mariager
Træffes efter aftale
Sognepræst (vikar for Stine Tougaard)
Cicilie Inge Poulsen
Tlf. 61 72 11 53
cip@km.dk
Klosterstien 12
9550 Mariager
Træffes efter aftale

Sekretær
Elsebet Hesselberg
Tlf. 98 54 11 53
elsebet@mariagerkirke.dk
Klosterstien 12, 9550 Mariager
Træffes torsdag kl. 10-14,
eller efter aftale

Kirketjener
Arndt Jessen Hansen
Tlf. 24 24 40 97
arndt@mariagerkirke.dk
Fjordparken 13
9550 Mariager

Menighedsrådsformand
Preben Andersen
Tlf. 61 28 17 26
preben@mariagerkirke.dk
Munkebakken 2,
9550 Mariager

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

Kirkegårdsleder
Kirsten Nygaard Fabricius
Tlf. 21 48 01 63
kirsten@mariagerkirke.dk
Kirkegårdskontoret,
Kirkebakken 6,
9550 Mariager
Organist
Mikael Ustrup
Tlf. 61 35 54 47
mikael@mariagerkirke.dk
Klosterstien 12,
9550 Mariager

Mariager Kirkekasse
Kirketjener
Regnskabsfører Lene Smidt
Inga Hansen
Tlf. 44 45 06 93
Tlf. 24 24 40 97
ls@kvistjensen.dk
inga@mariagerkirke.dk
Kvist Jensen A/S
Fjordparken
13 synger i anlægget ved en tidligere pilgrimsvandring”. Ringvejen 8
“Chr. Christiansen
9550 Mariager
9560 Hadsund

www.mariagerkirke.dk

Redaktion: Jacob D. Krogh Rasmussen (ansvarshavende redaktør) & Peter Ulrich Toubøl.
Bladet uddeles af frivillige. Uddelingskoordinator Erna Poulsen Tlf. 60242057
Lay-out, dtp og trykansvarlig: Stender & Holmriis, tlf. 51 358 368
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6 sommerkoncerter i juni, juli & august

Tirsdag d. 18. juni kl. 19:30
Christian Præstholm

Tirsdag d. 2. juli kl. 19:30
Frédéric Mayeur, Frankrig

Tirsdag d. 16. juli kl. 19:30
Søren Gleerup Hansen

Entré 50 kr. per koncert. - Partoutkort til alle seks koncerter til 150 kr.
Grupperabat 100 kr. pr koncert for en gruppe op til 8 personer.
Der serveres et glas vin efter koncerten enten
udenfor kirken eller i klostret!
Og husk: Musik skal opleves LIVE.

Tirsdag d. 30. juli kl. 19:30
Tina Christensen

Tirsdag d. 13. august kl. 19:30
Nigel Allcoat, England

Tirsdag d. 27. august kl. 19:30
Angelo Castaldo, Italien

Se meget mere på: www.mariagerkirke.dk

