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Nedtælling til udødelighed
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Sådan lød overskriften på en artikel i 
Weekendavisen d. 21. juni i år, “Nedtælling 
til udødelighed«. Artiklen handler om 
Google-chef Ray Kurzweil, som regner 
med, at han vil leve evigt! Leve evigt 
– ikke gennem de minder hans kære vil 
have om ham, ikke gennem de bedrifter 
han som chef for Googles afdeling for 
kunstig intelligens har gjort, men sådan 
fuldstændigt legemligt, vil leve evigt!
Udødeligheden skal ikke tilskrives en 
sundere livstil uden fedt, alkohol og 
rygning, men til gengæld teknologien – 
eller nærmere bestemt bioteknologien. For 
gennem bioteknologien kan vi forbedre 
og omprogrammere vores biologi, der 
ifølge Ray Kurzweil dybest set fungerer 
som software i en computer,  derfor kan 
vi kombinere vores egen intelligens med 
kunstig intelligens og derfra vil vi blive 
så kloge, at end ikke døden kan sætte en 
grænse for vores formåen! 
Det kunne lyde som ren science �ction, 
men allerede om ti år forventer Ray 
Kurzweil, at kurven er knækket, så vi 
for hvert år vi derefter lever, vil kunne 
forlænge vores levetid med mere end et år 

og dermed holde døden på afstand!
Det var en interessant artikel, for 
teknologien og videnskaben har jo 
taget nogle enorme udviklingsskridt de 
sidste årtier – eller måske bare holdt det 
høje tempo, som har eksisteret siden 
industrialiseringen – men med hensyn 
til elektronik er der bare i min korte 
levetid (35 år) sket utroligt meget. Min 
første computer �k jeg først, da jeg skulle 
begynde på universitetet og den første 
mobiltelefon �k jeg først på mit tredje år 
på universitetet og allerede nu mestrer 
min datter på seks år vores ipad på næsten 
samme niveau som mig!
Det var også en interessant artikel, 
fordi den jo på sin vis krydser ind over 
teologiens felt, et felt jeg vil vove den 
påstand om, at jeg har mere forstand på 
end på teknologi og computere. For med 
en kommende udødelighed, hvad så med 
det evige liv? Det evige liv, som vi loves i 
dåben og som prædikes til tro og til trøst, 
når vi i kirken er forsamlet for at tage afsked 
med en af vores kære. Er den kommende 
udødelighed enden på det evige liv?
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Umiddelbart ja – men samtidig så langt 
fra – for det afhænger fuldstændigt af, 
hvad vi forstår ved det evige liv. For på 
den ene side kan det evige liv alene tolkes, 
som det liv, der er i vente, når vi har lukket 
vores øjne for sidste gang, og er gået ind 
i døden. Det liv der venter i det hensides 
sammen med Gud. For selv i døden er 
Gud. Det ved vi fordi Jesus Kristus selv var 
i døden inden opstandelsen og derfor kan 
vi roligt leve vores liv i troen på, at vi aldrig 
vil være alene i døden eller uden for Guds 
rækkevidde i døden og det som følger!
Men jeg tror ikke, at det evige liv alene 
først begynder med døden – tværtimod, 
så tager jeg Jesus på Hans ord, når det 
i dåbsritualets indledende bøn lyder, at 
Jesus har givet os den hellige dåb, hvori vi 
bliver til Guds børn, skænkes Helligånden, 
syndernes forladelse og det evige liv. For 
hvad formål skulle der være ved at skænke 
dåbsbarnet det evige liv, hvis det først vil 
blive realiseret en gang i fremtiden og 
ikke her og nu? Selvfølgeligt er troen på 
det evige livs komme en gang i fremtiden 
en god ting at have med sig i livet, og er 

en god trøst og styrke, når vi går ind i 
døden, både for den der skal dø og for de 
efterladte. Men jeg tror ikke, vi behøver at 
vente, jeg tror, at det evige liv er begyndt 
her og nu for os alle!

Jeg mener faktisk, at vi alle 
er omgivet af det evige 
liv og det er synligt for os, 
hvis bare vi kigger efter! 
Som præst har man det 
store privilegium at få lov 
til at følge med i livets store 
øjeblikke for mange familier. 
Det er et privilegium at 
være med, når et lille nyt 
familiemedlem skal bæres 
frem for hele menigheden, 
for hele verden, når det 
skal døbes ved søndagens 
højmesse. Det er et 
privilegium at være med, 
når de unge mennesker 
går fra at være store børn til 
unge voksne ved  deres
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kon�rmation og ikke mindst er det også 
et privilegium, at kunne være med til 
at fejre den kærlighed, som lyser ud af 
de mennesker, som har besluttet sig 
for at komme i kirke og overfor Gud og 
alle gæster love hinanden troskab og 
kærlighed. Det er dejligt at være med ved 
disse af livets så store øjeblikke, hvor det 
evige liv lyser klart for os alle! 
Jeg tror, det evige liv åbenbares for os, 
hver gang vi ser ind i vores elskedes øjne 
og mærker kærlighedens varme brede 
sig i os, som en lille dram på en råkold 
morgen, eller når vi glædes helt ind i 
brystet ved synet af børnenes leg og glade 
råb og behov for pust på knæet. Jeg tror, 
det evige liv åbenbares for os, når vi med 
tårerne løbende ned af kinderne tager 
afsked med vores kære for sidste gang 
og vi genkalder os alle de kærlighedens 
minder, der nu skal styrke os i tiden 

fremover. Jeg tror, det evige liv åbenbares 
for os, når vi står ude i Guds grønne natur 
og bare må forundres over hvor fantastisk 
naturen er, på trods af alle de forsøg vi kan 
gøre på at tæmme den eller inddæmme 
den.
En af de �re store Aarhus teologer P.G. 
Lindhardt sagde en gang: “Vi har kun den 
fremtid Gud under os” og når vi slår os til 
tåls med det, når vi giver os tid til at være 
i nuet – med al dets kærlighed, glæder og 
sorger – i troen på at vores fremtid ligger 
urokkeligt hos Gud – så åbenbares det 
evige liv for os. Og hvor er det skønt at 
vide, at dette fantastiske liv ikke blot er i 
vente, men lige her og nu – og skulle Ray 
Kurzweil få ret og vi bliver udødelige, har 
vi bare dét længere tid til at nyde det!

Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen.
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For børn & unge
Kon�rmandforældremøde 
En kon�rmation er et anliggende, som ikke kun angår kon�rmanden selv, men som 
involverer hele familien. Det er helt naturligt for forældrene at tage aktiv del i de 
praktiske sider af kon�rmationen. Men det er lige så vigtigt, at forældrene også forholder 
sig til kon�rmationens egentlige indhold – nemlig kristendommen og troen.
Derfor vil vi gerne invitere alle kon�rmandforældre uden kon�rmander til et 
kon�rmandforældremøde, der udover nogle praktiske oplysninger om efterårets 
kon�rmandundervisning også vil indeholde et lille oplæg om gudstjenesten og et møde 
med medlemmer af Mariager kirkes menighedsråd.
Kon�rmandforældremødet �nder sted:
Onsdag den 11. september kl. 19.30 i Klostersalen, Klostret 1. sal.

Gensyn med gamle kon�rmander torsdag den 24. oktober kl. 17.30
I løbet af kon�rmationsundervisningen kommer vi, som præster, tæt på de unge 
mennesker, og det er med vemod, at vi tager afsked med et hold, når de er kon�rmeret. 
Derfor vil vi gerne torsdag den 24. oktober, kl. 17.30 invitere forårets kon�rmander til 
�lm, pizza, hygge og snak, for at minde dem om, at kirken stadig er der for dem, og at 
vi præster altid er klar til en snak om stort og småt. De gamle kon�rmander vil få en 
invitation til arrangementet i starten af skoleåret. 
Vi glæder os til at se jer – Cicilie og Jacob

Tilbud til alle i 5. klasse – Midi-kon�rmander!
Hvem er du, hvem er vi, hvem er Gud?
Det har vi to eftermiddage,  samt en 
hel lørdag, til sammen at prøve at �nde 
ud af! Det bliver nogle sjove timer, hvor 
vi skal have mobiltelefonerne frem, gå 
på opdagelse i kirke og klosterhave, og 
hygge og grine. Lørdag går turen til Viborg 
domkirke, for at se, hvad den kan fortælle os 
om Gud og os selv! 

Torsdag den 3. oktober: 14.00-15.30
Fredag den 4. oktober: 12.00-13.30
Lørdag den 5. oktober: 10.00-14.00

Tilmelding senest den 1. oktober til en af 
sognepræsterne enten på mail: cip@km.dk 
eller  jdkr@km.dk eller på telefon 61721153 
(Cicilie), 21441054 (Jacob). Familiegudstjeneste

Torsdag 10. oktober kl. 17.00
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For børn & unge
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til 

tre spændende studiekredsaftener om 
kristendommen, hvor diskussionslyst, 

nysgerrighed og undren kan få lov til at 
brede sig og alle kan byde ind.

De tre studieaftener er:
Torsdag den 13. februar
Torsdag den 27. februar
Torsdag den 13. marts

Studiekredsen begynder kl. 19.30 og 
slutter senest kl. 21.30. Der kræves ingen 

forkundskaber, den er åben for alle 
interesserede og der er intet krav om 

deltagelse i alle tre aftener.

Mariager kirkes vinterstudiekreds 2014

Høstgudstjeneste med efterfølgende auktion over høstoffer
Søndag den 22.september kl. 10.00 fejrer vi høstgudstjeneste i Mariager kirke. 

Selvom Mariager sogn for størstedelen er et bysogn, hvor det er de færreste, der lever 
af landbrug, giver det rigtig god mening at fejre høstgudstjeneste alligevel. 
For uanset hvad vi lever af, har vi i vores del af verden god grund til at være 

taknemmelige over al den over�od, vi modtager. Høstgudstjenesten er en god 
anledning til at takke for alt det , vi modtager og minde os selv og hinanden om det 

ansvar, vi har overfor verden omkring os og hinanden.
Ved høstgudstjenesten vil vi synge de kendte høstsalmer og kirken vil være smukt 

pyntet. I den forbindelse vil vi gerne opfordre folk til at medbringe nogle af høstens 
gaver både til udsmykning af kirken under gudstjenesten og til bortauktionering 

under kirkekaffen efter gudstjenesten.
Alle penge, som lægges i kirkens indsamlingsbøsser og som kommer ind gennem 

auktionen, går til Folkekirkens nødhjælp.
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Pavillonen
Lørdag d. 13. juli blev pavillonens vægge 
og spær rejst under tømrermester Sven 
Jønssons kyndige ledelse. Sven stillede 
sin arbejdskraft og ekspertise gratis til 
rådighed ligesom alle de andre frivillige, 
der havde meldt sig. I løbet af dagen var 
der 5 til 8 mand lidt på skift, der hjalp 
til efter bedste evne. Den følgende 
måned har der været fra 3 – 6 mand 
af gangen, som har lagt loftsbrædder, 
tagpap og lægter på. Andre har malet 
alle trædelene med træbeskyttelse og 
loftet med hvid transparent farve.
I løbet af august forventer vi, at vægge 
og måske gulv vil være på plads inden 
sommerfesten. Det sidste, men også det 
vanskeligste arbejde, bliver lægning af 
tagstenene. Der skal skæres mange hjørner 
af, da bygningen er 8-kantet. 
Mange spørger, hvad pavillonen skal bruges 
til. Svaret er enkelt: “ Det er op til fantasien” 
– vi forestiller os alt fra besøgende turister 

med kaffe og 
madkurv til undervisning af kon�rmander, 
“promenadekoncerter”, sommerfest, teater, 
champagne til bryllupsgæsterne eller 
bare et stille hjørne hvorfra udsigten til 
klosterbygningen kan nydes. Desuden bliver 
der en udstilling om klosterplanterne.

Der er gang i Klosterhaven



9

Haven
I haven skrider arbejdet 
også frem. Brolægger 
Lars Laursen er blevet 
færdig med græsplænen, 
havestier, dræning og 
lægning af pigsten. Vi går 
nu i gang med et stendige 
mod vest samt højbedene 
til klosterplanterne fra 
den gamle klosterhave 
ved museet.
Følgende har været 
med til arbejdet indtil 
nu: Bent Walbom, Søren 
Madsen, Hans Christian 
Wilsom, Kim Elnef, Arndt 
Jessen-Hansen, Ole 
Guldberg, Peter Iversen, 
Jørgen Hoxer, Vagn 
Christoffersen, Lars Christiansen, Preben 
Andersen, Jacob D. Krogh Rasmussen, 
Mikael Ustrup, Anders Borgen og 
Peter Ulrich Toubøl samt David, som er 
tømreruddannet fra Iran. Desuden har Else 
Madsen, Linda Hoxer, Thyra Smidt, Inga 
Hansen sørget for tiltrængt forplejning. 
Alt tømrerarbejdet er udført af lærlinge på 
Tradium, Teknisk Skole i Randers.

Åbning af udstilling
27. oktober er der officiel åbning af den permanente 

udstilling om klostrets spændende historie, 
som skal være i indgangsrummet i klostret, 

og af renoveringen af klosterhaven. 
Det fejrer vi med kirkefrokost efter gudstjenesten 

og alle er velkomne.

Altergang for gangbesværede
Alle, der ønsker det, kan komme til 
alters i hjemmet eller i kirken. Kan 

du ikke komme op til alteret, så aftal 
med kirketjener eller præst, og nadveren 

vil blive bragt til dig i kirken. 
Kan du ikke komme i kirke, så henvend dig 

til præsten og aftal altergang i hjemmet.
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Nyt fra kirkeværgen

Kalkning
Dansk Kirkekalk kom endelig i gang med 
kalkningen af kirken her i august. De var 
blevet forsinket pga. vinteren og den tørre 
sommerperiode. Så nyd den nykalkede 
kirke, for der går mindst 4 år, inden det 
sker igen. 

Portal påkørt
Den sydlige portal over mod “Oste-Kaj” 
blev påkørt af en stor turistbus i foråret. 
Vi kunne ikke forstå, hvorfor den lille låge 
ikke længere kunne lukkes, og hvorfor der 
lå store glasskår på toppen af muren. Det 
viste sig, at en bus fra Farre Turistbusser 
havde påkørt den store pille så voldsomt, 
at bussens bagrude var blevet ødelagt, 
og en ny bus måtte hente passagererne. 
De glemte bare lige at orientere os! 
Regningen på nyt murværk inkl. overligger 
løb op i 20.000,- kr., som er fremsendt til 
deres forsikringsselskab.

Elevatoren virker
Elevatoren i klosteret fungerer endelig. 
Alle styreprint er blevet udskiftet, og der 
har ikke været fejl siden. Vi håber nu, at alle 
dårligt gående fremover bliver trygge ved 
brugen, så de får glæde af den og vores 
arrangementer. 

Orienteringsmøde 
Søndag den 8. september 2013 kl. 11.30-13.00

Efter gudstjenesten mødes vi i Klostersalen til frokost og samvær, hvorunder 
menighedsrådet vil 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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På kirkegården er der blevet fældet �ere 
træer, så en fornyelse kan sættes i gang. 
Men også det store huletræ med efeu, som 
står på sydsiden af kirken, har det meget 
skidt. 4 meter af toppen væltede ned og 
ramte en gammel gravsten, 
som heldigvis ikke tog skade. 
Nu har nogle træeksperter set 
på resterne og vurderet hvor 
meget vi kan lade stå. Her i 
efteråret går vi også i gang med 
at “modernisere” et afsnit af 
kirkegården, så det forhåbentlig 
kan virke attraktivt til kommende 
begravelser. Der er tale om en 
bakke med spredte træer og 
buske og nedfældede gravsten.

Damen kom på plads
Med hjælp fra brolæggerens 
traktor �k Bent Herlevsen, Vagn 
Andreasen og Bent Walbom 

m.�. “Den svage kvinde med de alvældige 
byrder” på plads foran klosterbygningen.

Peter Ulrich Toubøl.

Nye træer og nyt kirkegårdsafsnit
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Nu skal der jo ikke gå føljeton i 
kirkebladsskriblerierne, men i sidste 
nummer skrev jeg om min nylige ferie 
i Barcelona. Sådan en ferie giver stof til 
mange interessante musiske aktiviteter, 
så man kunne egentlig godt plædere 
for, at jeg burde have noget mere 
arbejdsgiverbetalt ferie. Jo mere ferie 
– jo �ere musikalske aktiviteter i Mariager 
kunne være devisen.
 
Et helt andet sted
Hvis jeg nu boede lige ved siden af en 
giftgrund ved Proms Kemiske Fabrik, 
Cheminova eller et andet sted, hvor vi har 
svinet med naturen og rejst fra regningen, 
ville det nok ikke være med stolthed, at 
jeg viste det frem til mine gæster. Her 
i Mariager er det til gengæld med stor 
stolthed, at jeg viser byen og den lille bys 
fortræffeligheder frem for besøgende. 
Især udenlandske koncertgæster, der 
ikke er vant til danske forhold er lette at 
imponere. Smukt beliggende hyggelig 
købstad i nærheden af vand (der har lige 
været koncert med en franskmand, som 
aldrig i sit liv havde set åbent vand). Køb 
dem en øl på Postgården, og de er solgt.
Statskirkens mulighed for at betale et 

rimeligt, men ikke fyrsteligt honorar 
og statskirkens mulighed for at holde 
vores kirke og bygninger i god stand 
imponerer også folk, der er ansat i kirker, 
hvor hovedformålet synes at være, at 
præsten med alle tænkelig midler (dette 
indebærer megen lidt kirkelighed) synes 
at skulle skaffe nye betalende medlemmer 
– så må evangeliet vige (citat: en række 
udenlandske organister).
Når man i dagligdagen kigger på antallet 
af turister i og omkring kirken, bekræftes 
man kun i den antagelse, at den er et 
besøg værd.
 
Munkesal
Tja - sådan kom den til at hedde. Vi 
render til daglig rundt og siger, at det 
var her munkene spiste. Jeg ved ikke, om 
det er helt sandt, men �ot er salen, som 
den ligger der med hvide hvælv. Døren 
skal ikke stå meget åben, før der står 
et par vildfarne turister eller sågar hele 
rejseselskaber derinde, selvom der ikke 
er offentlig adgang. Men jeg har nøglen. 
Jeg kan gå derind og gør det dagligt. Hver 
gang synger jeg lige et par toner, for det 
lyder så godt derinde i den musikalske 
sal, med kalkede vægge, trægulv og et 

�ygel. Det er begrænset, hvor 
mange arrangementer der kan 
være i løbet af et år. I virkeligheden 
er det jo ren luksus, at kirken har 
disse rammer, men vis mig den 
marianer, der hellere ville have haft 
en McDonalds liggende der i den 
historiske bygning.

Munkesalen som den ser ud til koncerter.
Der er plads til 70 tilhørere under de to hvælv.
Vil man til koncert her, er det nødvendigt at 
reservere en billet på forhånd. Det problem har 
vi jo unægtelig ikke i kirken med dens størrelse.

Hvordan en døende mand....  kan være til stor inspiration
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Hvordan en døende mand....  

Koncerter
Når jeg sådan er på ferie, kan jeg såmænd 
tage mig selv i at agere, som turister 
også gør i Mariager. Være lidt nysgerrig 
– kigge ind ad en åben dør, for at se hvad 
det er, turisterne ikke har adgang til. 
Forbud er jo altid spændende.
Jeg gør nu også andre ting; jeg går til 
koncerter, hvis de er der, og hvis det ikke er 
»lok-så-mange-penge-ud-af-turister-med-
musik-der-har-et-tilnavn«-koncerter. De, 
der måtte have læst forrige kirkeblad, vil 
vide hvad dette betyder.
På min føromtalte ferie var jeg til 
to koncerter. Først hørte jeg Bach’s 
Johannespassion og senere Verdis 
requiem.
Min kone og jeg talte om, hvor god denne 
musik var, men også om hvor få gange 
vi i virkeligheden i løbet af et langt liv 
får lov til at høre disse »verdens-kultur-
arvs«-musikstykker. Jeg er så heldig, at jeg 
både har været med til at synge og spille 
Johannespassionen. Jer er så determineret 

at jeg har købt mig adgang til at høre Verdis 
requiem, når muligheden bød sig. 

Hvad skal der til?
Lad os antage et tankeeksperiment. Vi 
begynder fra nul og ender med at opføre 
Verdis requiem. Halvanden times musik. Vi 
skal have uddannet nogle musikere - ca. 
60-70 stykker. Det tager sådan rundt regnet 
15-20 år, fra de hver især begynder på deres 
instrument, til de er i stand til at spille de 
store værker. Så skal vi have et 80 mands 
kor. Ikke velfungerende amatørkor fra jyske 
købstæder, men et højpotent operakor, der 
kan synge så kraftigt, at djævelen til enhver 
tid foretrækker at fortrække.
Så mangler vi en dirigent, 4 vanvittigt 
dygtige solister samt en koncertsal med alt 
hvad dertil hører.
Lav selv regnestykket. Mængden af 
mandetimer for ikke at tale om økonomi er 
enorm, men sådan er det med kunst. Enten 
vil vi det eller også vil vi den ikke, og så går 
den stille og roligt tabt.

Et lettere sløret billede (uden blitz!!) af orkester og kor, lige inden de opførte Verdis requeim i koncertsalen i 
Barcelona. To meter til venstre for mig sad en mand med et larmende iltapparat, men måske hans ører var lige så 
gode og forventningsfulde som mine.

kan være til stor inspiration
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Dræberblik
Og der sad vi så og ventede spændt på 
at Verdis requiem skulle begynde. Vi 
havde fundet vores pladser ved hjælp 
af de udelukkende spanske anvisninger. 
Vi synes, vi sad godt og stille, lige 
indtil der kom en mand i rullestol og 
hans hjælper medbringende et stort 
prustende iltapparat. 
Da der blev helt stille, og 
koncerten skulle til at 
begynde med jordens 
svageste a-mol akkord 
spillet af otte celli, 
kunne man kun høre 
denne transportable 
respirator. De øvrige 
3000  tilhørere var 
omvendt proportionalt 
musestille.
Så �k jeg dræberblikket! 
Dirigenten kiggede mig 
lige i øjnene med et 
tydeligt signal om, at 
jeg skulle være stille 
– sådan følte jeg det i 
hvert fald. Jeg blinkede 
tilbage og lod ham 
diskret forstå, at det ikke 
var mig, der larmede, 
men en døende mand 
på min venstre side, der 
havde slæbt sig hen for 
at høre en dødsmesse. 
Bag os sad et tysk 
ægtepar og diskuterede 
ivrigt, om de ikke kunne 
få manden �yttet eller 
få deres euro tilbage. 
Hjælperen sansede at apparatet larmede 
voldsomt i den stille forventningsfulde 
sal, så han skruede ilten ned på halvt 
blæs, med det resultat, at den døende 
mand gispede tilsvarende. Hvad er værst?
Sandheden er, at han må være død nu. 

Sandheden er, at det ikke grundlæggende 
forstyrrede vores 800 kroners 
koncertoplevelse. Sandheden er, at jeg kan 
høre Verdis requiem mange gange endnu i 
mit liv, for jeg er stadig sprællevende med 
appetit på mange musiske oplevelser.

 Muhammed og bjerget
Se det er jo en munter 
historie for alle andre, 
end ham der døde, 
og så er den sjov at 
fortælle. Når jeg har 
fortalt den, har jeg også 
spurgt, hvor mange der 
kendte dette requiem 
af Verdi, og hvor mange 
der havde hørt det. Det 
var nu ikke så voldsomt 
mange.
Så �k jeg idéen med 
Muhammed og bjerget. 
Verdis reuiem bliver 
aldrig opført i Mariager. 
Dixit. Få gange i Århus 
og Aalborg. En enkelt 
gang i Randers, men 
ellers ikke inden for 
vores breddegrader.
 

Planen er enkel
I løbet af sæsonen 2013-
2014 har jeg planlagt 6 
musiske arrangementer i 
Munkesalen. Der er både 
sangaftener, koncerter, 
gennemgang af musik 
og simpel cd-afspilning 
af samme musik.

Ved koncerterne gælder den simple regel, 
at det koster 100 kr., og der er kun plads til 
70 tilhørere i Munkesalen. Sådan er det!

Kai Stensgaard jonglerer med både 4 og 6 
køller hen over marimbaen, så koncerten er 

en oplevelse for både øjne og ører. 
Han er pioner og specialist indenfor 6 kølle 

teknik, hvilket har gjort ham efterspurgt 
til mesterkurser i mange lande.

Han spiller i Munkesalen i 
Mariager Kloster 

3. oktober kl. 19:30.
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Marimba
Der er ret langt fra »Mester Jacob« på en 
skolexylofon til avanceret sydamerikansk 
udfoldelse på Marimba.
Når jeg en sjælden gang forsøger mig med 
at spise ris med to pinde, ligger der mad ud 
over det hele, og sulten tvinger mig tilbage 
til de mere vante kniv og gaffel, men 
Kai Stensgaard er i stand til at håndtere 
hele tre køller i hver hånd. (Om han kan 
spise ris med pinde, ved jeg nu ikke).
Ved efterårets munkesalskoncert torsdag 
d. 3. oktober, vil han give musikalske 
prøver på, hvad en Marimba er i stand til. 
Der bliver både sydamerikansk 
originalmusik og europæiske 
transskriptioner, og i pausen serveres en 
sval mexicansk øl (hvis Brugsen eller REMA 
kan fremskaffe 70 af dem).
 
Hvor to eller tre er forsamlede er 
jeg til stede
Sådan siger Jesus i den store sorte bog, 
men i den danske folkekirke bruges det 
udtryk (alt for) ofte, som en dårlig und-

skyldning for at kirkens tusindtallige mere 
eller mindre begavede arrangementer 
og gudstjenester ikke samler nok 
interesserede. 
I stedet for at �nde ud af, hvad vi synes er 
et acceptabelt minimum, citerer vi blot 
ovenstående ord, smiler saligt og fortsætter 
som hidtil. Det er undskyldningen over alle 
undskyldninger.
Hvis ikke der kommer mere end to 
eller ti eller et acceptabelt minimum 
forsamlede til de musiske arrangementer 
i Munkesalen, så ophører disse tiltag med 
det samme. Det kan jeg love.
Så �nder jeg noget andet arbejde til at 
udfylde min sikre statskirkeapanage med.
Det kunne jo på den anden side være, 
at noget af det sidste vi gjorde her i 
livet, inden vi døde, var - som med 
manden i Barcelona - at lytte til noget 
guddommelig musik, så hvorfor ikke 
udfordre lyttelapperne længe inden da.
Rammerne er i hvert fald gode, og 
indholdet kan jeg også sagtens stå inde 
for.

Af organist Mikael Ustrup 

Seks musiske arrangementer i Munkesalen - sæsonen 2013-2014
 

Første torsdag i september, oktober, november samt februar, marts og april.
 

5. september kl. 19:30: sangaften nye og gamle efterårssange.
3. oktober kl. 19:30: koncert med Kai Stensgaard, Marimba (entré 100 kr.)

7. november kl. 19:30: Verdis requiem - en gennemgang og en gennemhøring
 

6. februar kl. 19:30: Koncert Dvoraks 10 Biblische Lieder m.m. (entré 100 kr.)
6. marts kl. 19:30: sangaften med forårets sange - nye som gamle

3. april kl. 19:30: Bachs Johannespassion - en gennemgang, og vi hører værket.
 

Billetter til koncerterne kan reserveres ved henvendelse til Mikael Ustrup, 
eller ved at sende en mail: mikael@mariagerkirke.dk eller ring/sms 61 35 54 47.

Der er som andetsteds skrevet kun plads til 70 tilhørere.



GUDSTJENESTER ANDRE AKTIVITETER i kirke og kloster

September
  1. kl. 10.00 14. sø.ef. Trinitatis Lukas 17,11-19  CIP
  8. kl. 10.00 15. sø.ef. Trinitatis Matthæus 06,24-34 JDKR Kirkefrokost*
15. kl. 10.00 16. sø.ef. Trinitatis Lukas 07,11-17  CIP
22. kl. 10.00 17. sø.ef. Trinitatis Lukas 14,1-11  CIP Høstgudstjeneste
29. kl. 10.00 18. sø.ef. Trinitatis Matthæus 22,34-46 CIP

Oktober
  6. kl. 10.00  19. sø.ef. Trinitatis Markus 02,12-12  JDKR 
10. kl. 17.00  Børnegudstjeneste    CIP/JDKR
13. kl. 10.00  20. sø..ef. Trinitatis Matthæus 22,1-14  JDKR
20. kl. 19.30  21. sø.ef. Trinitatis Johannes 04,46-53 CIP
27. kl. 10.00 22. sø.ef. Trinitatis Matthæus 18,21-35 JDKR  Kirkefrokost**

November
  3. kl. 10.00  Alle Helgen søndag Matthæus 05,1-12  CIP  
10. kl. 10.00  24.sø.ef. Trinitatis Matthæus 09,18-26 CIP
17. kl. 10.00  25.sø.ef. Trinitatis Matthæus 24,15-28 CIP
24. kl. 10.00  Sidste sø. i kirkeåret Matthæus 25,31-46 ST

December
  1. kl. 10.00  1. sø. i advent  Lukas 04,16-30  CIP

*   Kirkefrokost med orienterende møde
** Kirkefrokost/Udstilling

Fjordvang
Fredag den 27. september kl. 10.00 Cicilie Inge Paulsen
Fredag den 25. oktober  kl. 10.00 Aksel Breinegaard
Fredag den 29. november kl. 10.00 Stine Tougaard
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JDKR: Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen, ST: Stine Tougaard, CIP: Cicilie Inge Poulsen

Sognepræst Stine Tougaard vender tilbage efter endt barsel tirsdag den 19. 
november og sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen går på barsel mandag 

den 28. oktober til tirsdag den 21. januar 2014. Overlappet og Jacob D. Krogh 
Rasmussens stilling varetages i barselsperioden af sognepræst Cicilie Inge Poulsen.

Søndag den 8. september er der efter gudstjenesten kirkefrokost samt 
menighedsrådets årlige orienteringsmøde om kirkelivet i Mariager sogn og kirke.

Menighedsrådsmøder:
Afholdes i Klostersalen på tirsdage kl. 17.00. Der er offentlig adgang. 

Dagsorden og referater bringes på kirkens hjemmeside.

24. september, 29. oktober og 26. november.



ANDRE AKTIVITETER i kirke og kloster

September
03.  10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
05.  19.30 Sangaften med nye og gamle efterårssange - Munkesalen
08.  10.00 Menighedsrådets årlige orienteringsmøde og kirkefrokost – Klosteret
10.  19.30 Aftenhøjskole - Klostersalen
11.  19.30 Kon�rmandforældremøde – Klostersalen
17.  10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen

Oktober
01.  10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen 
03.  14.00 Midi-kon�rmander – Kon�rmandlokalet
03.  19.30 Koncert med Kai Stensgaard, Marimba - Munkesalen
04.  13.00 Midi-kon�rmander – Kon�rmandlokalet
04.    Birgittaforeningens årsmøde - Klosteret
05.  10.00 Midi-kon�rmandud�ugt til Viborg Domkirke
06.  10.00 Høstgudstjeneste med efterfølgende auktion – kirke/kloster
10.  17.00 Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning
22.  19.30 Aftenhøjskole - Klostersalen
24.  17.30 Gensyn med gamle kon�rmander – Klosteret
27.  10.00 Åbning af klosterudstilling og klosterhaven – Klosteret
29.  10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen

November
07.  19.30 Verdis Requiem, en gennemgang og gennemhøring – Munkesalen
12.  10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
19.  19.30 Aftenhøjskole - Klostersalen
26.  10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen. 
 19.30 Orgelkoncert - Nigel Allcoat, England
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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.



18

På samme tid
som destruktionen

 rasede
 i USA

på samme tid
som terrorismen

krævede
et utal men’skeliv

på samme tid
som døden

holdt sit indtog
på voldelig

dramatisk vis
i tusindvis

 af men’skeskæbner,
gik vi på Kringelrøn

på Læsø
- min elskede og jeg –

 et paradisisk sted
i verden.

Sensommersolen 
varmede

og spejled’ sig
i kær og pytter.

Vi vadede
fra røn til røn 
og fangede
de tusindvis
af solblink,

som vandet gengav.
Vi så på køerne,
der græssede,

vi plukked’ kantareller
på stierne,

vi så på blomsterne,
på himlen 

og skyerne,
på silhouetterne
 af træ’r og hegn

i horisonten.

Vi fyldte lungerne
med luft så ren og skær,

skønt mættet
med lyng.

Vi var seks timer væk
fra død og gru

og mareridtets helvede;
vi vidste ikke af det;

vi var et sted,
hvor jorden var så skøn
som nogen ønskedrøm,
og jeg forstår det ikke!

Jeg fatter ikke
Den voldsomme kontrast!

Dog var der noget sælsomt
- ved eftertanke –

den dag på Rønnerne,
et mærk’ligt tegn,

helt ulig, hvad der plejer være,
vi undred’ os:
det fugleliv,
der rører sig

normalt
på vaderne,

var væk,
vi så og hørte 
ingen fugle.

Måske de gemte sig,
fordi de aned’,
for første gang 

med gru
opfatted’

den afgrundsdybe 
konsekvens,
der rummes i
et vingefang

i misbrug.

Vibeke Guldberg Madsen

11. september 2001
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Det er 12 år siden, hele verden �k et chok, da �ere tusind mennesker omkom ved angrebet på World 
Trade Center i New York. De aller�este mennesker husker klart, hvor de var, og hvad de lavede, da de �k 
nys om katastrofen.
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Formiddagshøjskole, Program efterår 2013 

3. September: 
Henrik Stubkjær: Nødhjælp nytter!
HS er General Sekretær for Folkekirkens 
Nødhjælp, og som leder af en stor, 
international humanitær organisation 
skal man både være en moderne 
virksomhedsleder, kunne begå sig på de 
bonede gulve i såvel ind- som udland, 
og fastholde sin jyske stædighed når det 
gælder om at skaffe hjælp hen, hvor den 
behøves. H.S. er en ildsjæl, og fortæller 
gerne om sit arbejde.

17. September: 
Ellen Forbech Henriksen: Fortællinger 
om tre kvinder fra Det gamle 
Testamente.
EFH bor i Idom ved Holstebro og har været 
lærer gennem mere end 40 år. 
Hun vil fortælle om Saras latter, Hagars 
tårer og Tamars list.

1. Oktober: 
Knud Tarpgaard: Fortællinger fra 
Nordens mytologi.
KT er lærer, rejseleder og foredragsholder fra 
Vedersø.  Han vil fortælle om verdens skabelse, 
Tors brudefærd, Balders død, Fenrisulven 
og �ere af de drabelige beretninger om 
kampene mellem Guder og Jætter. 

29. Oktober:
Lene Lundsgaard: Alderdommen. 
Kan mennesket forblive menneske til sine 
dages ende,  eller er det bare en returneret, 
ubrugelig vare de sidste år af sit liv? Et 
oplæg til diskussion om alderdommens 
livsbetingelser med udgangspunkt i 
Simone de Beauvoir m.�. 

12. November: 
Per Hansen: Blandt originaler og andet 
godtfolk. 
PH er forhenværende journalist ved TV 
Midt-Vest, og deres pendant til Søren 
Ryge. Han vil fortælle om nogle af de 
skæve personligheder han har mødt på 
sin vej.

26. November:  
Arndt Jessen Hansen: Sigrid Undsets liv 
og forfatterskab.   

AJH er tidl. domprovst i 
Viborg, nu kirketjener v. 
Mariager kirke og meget 
interesseret i litteratur. 
Sigrid Undset modtog 
i 1928 Nobelprisen i 

litteratur, først og fremmest på grund af 
sine middelalderromaner. AJH vil fortælle 
om hendes liv og genfortælle det ene af 
hendes værker, Kristin Lavransdatter.

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.
Kontaktperson: 
Lene Lundsgaard tlf.: 4045 9651.



21

Formiddagshøjskole, Program efterår 2013 

Et halvt århundrede - det fyldte vores 
organist Mikael Ustrup d. 28. juni i år. Jeg 
var med til fejringen og skrev derfor en lille 
fødselsdagssang på Cornelis Vreeswijks melodi 
“Veronica”. I den beskrev jeg bl.a. nogle af 
Mikaels store  bedrifter for vores kirke: 

Et orgel nyt sku’ kirken ha’
- der skulle bygges stort.

Med seks og fyrre stemmer, ja 
- blev det skam færdig gjort.

Nu stråler det med �amme sværd.
Bernard �k ret til sidst!

Halleluja.

For det er alene Mikaels fortjeneste, at Mariager 
kirke i dag ikke alene har et stort nyt orgel på 
46 stemmer, men et unikt spillende og meget 
smukt instrument. Da Mikael blev ansat, 
så han straks, at det smukke kirkerum med 
dets fantastiske akustik burde have et stort 
koncertorgel. Mikael ledte an i processen fra 
starten, hvor der skulle søges om tilladelse 
og skaffes penge, til slutningen 10 år senere, 
hvor han var med til at bære delene ind, samt 
nøje følge opbygningen hver dag sammen 
med orgelbyggerne. Mikael kender sit orgel 
så godt, at han er i stand til både at reparere 
mindre fejl, samt stemme og vedligeholde det. 
Han passer det som var det hans eget barn, og 
det siger ikke så lidt, for Mikael er en fantastisk 
omsorgsfuld far. 
Orglet er ikke det eneste han har stået fadder 
til, også vores hjemmeside (En af de mest 
benyttede kirkehjemmesider) er alene hans 
værk – og så er den lavet i Mikaels fritid, for 
der står intet i organistens jobbeskrivelse 
om webmaster. Ikke alene oplyser den alle 
interesserede om vores sogn og kirke, den 
styrer kirkens varmeanlæg, der er kalender for 
alle aktiviteter, her kan alle �nde og høre alle 
salmebogens salmer, der er statistikker for antal 
kirkegængere, hvor mange gange en salme er 
blevet benyttet og meget, meget mere.

På E-D-B og databas’
har Mika’l stor forstand.

Hans hjemmesid’ med salmesang

- kendt af det ganske land!
En dag kom der en virus ind

- han dog den overvandt.
Halleluja.

Men her slutter Mikaels hjælpsomhed ikke. 
Han er hele personalets redningsmand, når 
det gælder EDB-problemer, og det er der tit. 
Desuden laver Mikael arrangementer og hjælper 
til langt ud over hans stillingsbeskrivelse. Så 
ikke alene har Mariager Sogn en fantastisk 
dygtig organist og korleder, vi har et helt unikt 
engageret menneske, der øser af sin viden og 
kunnen og samtidig spreder solskin, smil og 
drilske bemærkninger. I håbet om, at rigtig 
mange vil skønne på vores dejlige organist, 
vil jeg ønske Mikael tillykke med det første 
halve århundrede og held og lykke og Guds 
velsignelse med det næste.

Hos os, som bor i mulmets land,
blev du vort store lys!

Med orgelbrus og vievand
- du bringer nu til bys.

Vi fejrer vil at Mustrup-mand 
i tre og tres blev født!

Halleluja

Peter Ulrich Toubøl  

Åh Sct. Mikael dog! 
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Højskoleaftner 2013-14
Velkommen til en ny sæson med spændende, 
tankevækkende og interessante emner. Vi 
kommer langt omkring i både teologi, kultur, 
politik, fortælling og musik - og ser frem til 
endnu en gang at dele oplevelserne sammen 
med et dejligt oplagt publikum!

Tirsdag den 10. september
Seminarielektor Henrik Bækgaard, Haderslev

Søren Kierkegaard - kort 
og godt
For Kierkegaard var det 
livet om at gøre, når han 
tænkte, skrev og levede. 
Foredraget vil derfor 
gå på jagt efter livet i 
Kierkegaards - og vores 
- univers og ridse nogle af 
hans centrale overvejelser 

op. F.eks. vedr. mennesket og dets muligheder, 
kærligheden og dens gerninger, fortvivlelsen 
og dens former, Gud og hans væsen, tiden og 
evigheden - krydret med stort og småt fra hans 
liv.
Kierkegaard er vanskelig, som livet kan være 
det, men altid vedkommende. Derfor kommer 
tilhøreren også selv i spil i mødet med ham og 
hans dybsindigheder. Og hvad mange måske 
ikke tror, så afstedkommer mødet altid træk 
på smilebåndet og brug af lattermusklerne via 
hans �nurlighed og herlige humor.

Tirsdag den 22. oktober
Sekretariatsleder i »Hjælp voldsofre« Jørn 
Hougaard, Randers. 
»Hjælp voldsofre«
Jørn Hougaard, der er tidligere kriminal-
kommissær i Randers, vil dels fortælle fra sit 
liv som kriminalkommissær, og dels om det 
arbejde han laver i Landsforeningen » Hjælp 
Voldsofre«. Landsforeningen er en upolitisk og 
humanitær forening, der på en række områder 
hjælper sagesløse ofre for vold, voldtægt, incest 
og røveri.
»Vi kan ikke frelse hele verden, men for de 
ofre, der kommer til os – der kan vi gøre 
meget«, siger han. »Retssystemet tager sig af 
gerningsmanden, vi tager os af ofret!«

Tirsdag den 19. november 
Arkitekt Sten Krarup, Kolding
Mit liv som dobbeltagent – om at være 
ægtefælle til en dement
Efter 30 års ægteskab �k Sten Krarups hustru, 
Karen Krarup, diagnosen Alzheimers Sygdom, og i 
14 år levede de med en sygdom, der vendte op og 
ned på alt tillært og alt menneskeligt. Foredraget 
koncentrerer sig om den nye virkelighed for 
samlivet gennem de følgende fem år i og uden 
for hjemmet - samt næsten ni år på plejehjem.
“Det var et liv, der gav store udfordringer – og 
ikke mindst i kærligheden til det menneske, som 
man elsker, fordi man var nødt til at leve som 
dobbeltagent”, siger Sten Krarup om det at 
skulle tale med to tunger og mange gange træffe 
aftaler bag sin kones ryg, fordi der ikke var nogen 
sygdomserkendelse.
Omkring 85.000 mennesker har i dag fået 
konstateret Alzheimers sygdom, og Sten Krarup 
vil med sit foredrag være med til at skabe 
mere åbenhed om det at være ægtefælle til en 
dement.

Tirsdag den 3. December
Biskop Kjeld Holm, Århus
“Man lever af det, man får skænket”
Kjeld Holm vil denne aften øse af sin sidste 
erindringsbog, der netop har titlen “Man lever 
af det, man får skænket” – og det er ikke i 
glasset! I bogen fortæller Kjeld Holm om man-
ge af de mennesker, der i tidens løb har været 
med til at forme ham og hans livsvej – og han 
gør det kærligt og nænsomt - skarpt og ironisk 
– provokerende og analyserende – og ikke 
mindst humoristisk!
Mange slags mennesker har selvsagt været med 
på vejen, og vi kommer til at møde mennesker 
fra alle samfundslag.
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Højskoleaftner 2013-14 Tirsdag den 14. januar
Læge Knud Jacobsen, Ulfborg
Markusevangeliet – fortvivlelse og tro

Der er en gammel tradition, 
der siger, at forfatteren til 
Markusevangeliet havde 
været medarbejder hos 
apostelen Peter, og det er da 
også set gennem Peters øjne, 
Knud Jacobsen genfortæller 
Markusevangeliet.
Titlen “Fortvivlelse og 

tro” henviser til evangeliets bestandige 
understregning af, at Peter ikke slår til - og det 
sidste, der står om ham, er jo faktisk, at han 
fortvivlet går efter at have fornægtet Jesus. Og 
dog siger Jesus, at det netop er et sådant utro 
og iltert menneske, han vil bygge sin kirke på.
Knud Jacobsen sætter to kriterier for sine 
bibelfortællinger: Det skal være en god 
historie og føre til Kristus - altså opbygge og 
missionere.

Tirsdag den 11.februar 
En fortælleforestilling af og med Dorte 
Futtrup, København. 
Maler Emilie Demant Hatt
Emilie Demant Hatt er 
næppe kendt i den store 
offentlighed, men så 
meget mere er der grund 
til, at vi lærer hende 
at kende, da hun er et 
stærkt og spændende 
bekendtskab.
“Jeg ved godt, at jeg maler som et mandfolk« -
- sådan sagde den ekspressionistiske maler 
Emilie Demant Hatt (1873 - 1958) selv om sin 
malerkunst.
Emilie blev født på Salling og uddannet ved
Kunstakademiets Kunstskole for kvinder i
København. I 1903 udstillede hun første gang 
på Charlottenborg. 
Hun var ungdomskæreste med Carl Nielsen, 
som komponerede �ere musikstykker til hende. 
Emilie lærte sig samisk, bosatte sig i en 
periode i Lapland og levede som nomade. 
Her blev hun fødselshjælper for samernes 
første forfatter Johan Turi - selv forevigede hun 
samernes levevis i ord, tegning og maleri. 
Gennem sansemættet mundtlig fortællekunst 

portrætteres denne særegne kunstner levende 
og nutidigt af Dorte Futtrup.

Tirsdag den 11 marts
Samsingduoen - Anita Hyldgård Samsing, 
spinet og Freddy Samsing, nøgleharpe.
Koncert
Duoen spiller dansk, svensk, 
tysk og fransk musik fra 
middelalder og renæssance. 
Musik fra 1800-tallet og 
musik, der skrives i dag og 
som bygger på den folkelige 
tradition, præsenteres 
ligeledes i programmet. 
Samsing Duoens koncerter 
byder således på et 
vidt udbud af musik fra 
forskellige stilarter og - 
perioder; klassiske komposi-
tioner for spinet eller �ygel 
alene krydrer programmet. 
Her kan f.eks. nævnes 
værker af Couperin, Bach, 
Grieg, Peterson-Berger Tjai-            
kovsky m. �ere 
En koncert med Samsing 
Duoen er derfor en alsidig oplevelse, hvor man 
kommer vidt omkring i det musikalske udtryk. 
Der fortælles om værkerne og instrumenterne 
undervejs, så publikum får en fornemmelse 
af den verden og den tradition, musikken 
kommer fra. Instrumenternes særpræg falder 
i øjnene, straks man ser dem – de er meget 
smukke at se på, og klangligt er de også 
noget ganske unikt. Både når Anita og Freddy 
Samsing spiller hver for sig og sammen, byder 
de på musikalske oplevelser, man normalt ikke 
får. – En anderledes musikaften hvor vi som 
sædvanlig får lidt ekstra mad og drikke.

Alle aftener foregår i Klostret – og vi starter 
kl. 19.30. Pris 250,00.
Kirketjener Inga efterlyser hjælpende hænder til 
at forberede den kulinariske del, borddækning 
osv, så hvis nogle af jer har et par timer til overs 
en gang om måneden kan I kontakte Inga på 
tlf 2635 4783.
Tilmelding til denne række højskoleaftner 
kan ske fra 1. september til Britt Lægsgaard, 
tlf 6172 7017.        
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Solsorten øver på gavlen
på en kontrastrig koncert,

alle er indbudt i aften,
Skaberen selv er vor vært.

(KEL)

Høg over våge
Jeg står på gårdspladsen foran huset 
i skoven og tager imod gæster, da vi 
pludselig alle sammen som på kommando 
kigger op i luften, hvorfra der kommer 
et inferno af fugleskrig. En blå kærhøg 
kommer �yvende så lavt, at vi virkelig 
kan se dens smukke sarte gråblå bryst 
og undersiden af vingerne med de sorte 
spidser, så der er ingen tvivl mulig – det er 
en blå kærhøghan (det kan ofte være svært 
i farten at se (i hvert fald for mig!), om det 
er en rørhøg eller en blå kærhøg, da de 
begge har den gråblå farve på undersiden, 
men når den er så tæt på som her, er det 
ingen sag. Den blå kærhøg bliver skarpt 
forfulgt af en skrattende krage – høgen er 
ikke meget for at �ytte sig, men kragen er 
stædig. Den �yver  i små cirkler omkring 
høgen og napper efter den, hver gang 
den kommer tæt nok på, og til sidst må 
kærhøgen give op og forsvinde væk fra 
kragens territorium.

Få dage senere står jeg og luger i urtehaven 
og hører musvågens karakteristiske skrig 
– det gør jeg nu næsten hver dag, da den 
har rede ikke så langt herfra – men den er 
tæt på – og faktisk er de to – men de er 

ikke alene, kragen er igen i gang med sin 
luftkrig! – Kragen har sin rede i et stort 
bøgetræ lige ved vort hus, og den er også 
en hyppig gæst ved foderkuglerne – mest 
det, der drysser ned på jorden, så vi er vant 
til dens irriterende råben og skratten, især 
efter at ungerne er kommet - - og det var 
reden, musvågerne gik efter.

Jeg har læst, at kragerne – på grund af 
plyndring af deres reder fra andre krager 
og diverse rovfugle – ofte må omlægge 
æggene, og derved komme lidt for 
sent i gang med udrugningen. Det har 
resulteret i, at kragen og dens mage 
har udviklet en strategi, hvor de begge 
deltager i forsvarshandlingerne, når deres 
territorium angribes - og de koordinerer 
deres handlinger ved hjælp af kald. 
Samtidige kald fra begge mager resulterer 
i mere aggressivt angreb, idet kaldene 
virker ophidsende på begge parter! – Det 
blev meget synligt her, for den ene krage 
�øj i små cirkler omkring – denne gang to 
rovfugle – og nappede efter dem, mens 
magen holdt sig �yvende højt skræppende
over redetræet. Den �øj simpelthen op 
og ned som en mekanisk hoppebold og 
udstødte høje skrig, som blev besvaret af 
magen! – 
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Efter mere end 5 minutters ua�adelig 
jagen og biden lykkedes det kragen at 
jage de to musvåger væk, mens magen 
holdt stand over reden, og jeg må tilstå, 
at selvom jeg er træt af krager og deres 
lyde, så blev jeg noget imponeret af deres 
uforfærdede forsvar af deres unger – her 
gælder det virkelig livet!

- og så lige endnu en rovfugl!
På en måde har vi vel selv inviteret dem 
– rovfuglene! Hvem kan modstå et sådant 
ta’selv bord med diverse fugleretter 
præsenteret på en sølvbakke - -
En eftermiddag med gråvejr er vi nødt til at 
sidde inde med eftermiddagskaffen – og 
når vi sidder inde, er det altid ved det store 
vindue med fodergrenen udenfor, så vi kan 
følge med i det hele. På fodergrenen sidder 
lige nu kun en enkelt lille sortmejseunge, 
der er blevet fodret af mor, men stadig 
sidder og vifter med vingerne i håb om 
mere - og vi har netop lige nydt synet, da 
vi pludselig ser en lynsnar bevægelse – og 
væk er ungen! – Under æbletræet sidder 
en falk med ungen i kløerne, den sidder 
ligesom og “ælter” ungen lidt, til den er 
helt død – så �yver den hjem til sine unger 
med dagens ret – den enes død, den 
andens brød - - Den 
var jo så nuttet den 
lille sortmejse, men 
det koster jo somme 
tider livet at være 
ubekymret og tro, at 
mor nok passer på en 
- - i hvert fald når man 
er en lille fugleunge - -

Nyt fodersted
Jeg har nogle meget kreative børnebørn, 
der ved, at vi elsker fuglene heroppe 
i skoven. For et par år siden �k vi de 
skønneste fuglekasser af det ene 
barnebarn – malede og dekorerede af 
hende selv - og i år �k vi et nyt lille nyt 
selvlavet foderhus af et andet barnebarn. 
Fuglekasserne er sat op på stammerne 
af nogle høje træer på den anden side af 
huset i forhold til fodergrenen. I den ene af 
fuglekasserne har der i år boet spætmejser, 
og de har jo frekventeret fodergrenen 
på den anden side af huset særdeles 
ofte. Da vi så nu �k et nyt foderhus 
(foderpladserne skal jo anbringes højt og 
så vidt muligt uden mulighed for, at katte 
og andre fugleædere kan komme dertil), 
var det selvsagt en god idé at anbringe 
dette i nærheden af fuglekassen med 
spætmejserne. Foderhuset er lavet med et 
lille tag og en lille platform, hvor der kan 
lægges solsikkefrø – samt et par kroge, 
hvor der kan hænges mejsekugler. (Her i 
skoven hænger vi ikke én mejsekugle op 
– vi hænger et lille bur, hvor der kan være 
fem i – nogen bruger deres penge på at 
ryge eller rejse – her bruger vi pengene på 
fuglekugler!)
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Der gik én dag, så var foderhuset 
“opdaget” – og ikke kun af spætmejserne. 
Det var virkelig skønt at se fugleliv på den 
side af huset også – mejser og musvitter i 
kuglerne og på den lille platform, hvor der 
lå solsikker, og på jorden vort skovduepar 
der adstadigt ventede på, at de små fugle 
skulle vippe solsikkefrø ned – hvilket 
de gjorde i stor stil. Nogle gange tog 
skovskaden hele familien med – og der 
sad fem skønne skovskader på jorden 
og spiste løs. Samtidig �k vi en ny gæst 
– vi havde set den i det tidlige forår, men 
troede den var væk – nemlig den smukke 
kærnebider. Den kommer nu hver dag 
sammen med sin mage og guffer løs af 
solsikkekernerne, så den må jo bo lige i 
nærheden.
Spætmejseungerne fra fuglekassen er 
blevet fodret af mor og far mange gange 
på det ny foderbræt, men en dag så jeg, 
at de havde fundet en ny metode. I træet, 
hvor det nye foderhus hænger, hænger 
et reb med en stor kugle under, som 
børnebørnene gynger i. På rebet sad seks 
spætmejseunger på stribe oppefra og ned, 

og mutter og fatter �øj 
skiftevis fra den til den 
anden og fodrede – det 
var et kosteligt syn! – og 
det var åbenbart sidste 
gang, for dagen efter 
var fuglekassen forladt, 
og samme dag – hvor 
det nærmest stormede 
– faldt kassen ned, så 
det var heldigt, at de 
var �øjet. (Den er nu 
forsvarligt sat op igen til 
brug næste år).

Skovhavens øvrige 
beboere
Ellers må vi nok sige, 
at den fugl, der har 

frekventeret os allermest denne sommer, 
er den skønne store røde �agspætte. Jeg 
tror, der bor mindst to måske tre familier 
i træerne heromkring, for vi ser(og hører) 
dem fra tidlig morgen til sen aften – og 
mange af gangen. Først kom mutter og 
fatter fra de forskellige familier – med tiden 
mere og mere pjuskede og udslidte i deres 
utrættelige søgen efter mad til ungerne, 
de sad bogstavelig talt på mejsekuglerne 
og nødderne dagen lang – og de er ikke 
specielt krigeriske, de lader småfuglene 
komme til også. Sidenhen kom ungerne, 
tætte små kroppe med klare stærke farver, 
og de tumlede rundt på fodergrenen, �k 
ikke altid lige fat og tog sig en kolbøtte 
– og blev hængende med hovedet nedad, 
for det var da meget sjovt at blive fodret 
på den måde!
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Mange gange �øj de mod ruden med et brag, 
fordi de var så ivrige, og en enkelt gang faldt en 
af dem til jorden. Jeg gik ud for at se til den – den 
lå med vingerne bredt ud og plirede til mig med 
det ene øje, som ville den sige: Jeg er klar igen om 
lidt, lad mig være – og det gjorde jeg (mens jeg 
holdt hunden inde), og efter et stykke tid rejste 
den sig, rystede vingerne – og �øj, for siden at 
vende tilbage til foderpinden – jeg er sikker på, 
jeg kunne genkende den!

Sidst men ikke mindst har vi vores egen hare – vi 
ser kun én, men den er her hver dag, eller rettere 
– den bor her! Mange gange, når vi går rundt i 
haven, futter den rundt et stykke fra os uden at 
tage særlig notits af os, og vi har syntes, at det var 
da skønt – lige indtil jeg opdagede, at den havde 
spist mine rosenknopper, toppen af alle mine �ne 
bønner – og sidst toppen af mange blomster i et 
sommerblomsterbed, der sås hvert år til glæde 
for øjet sommeren igennem - - så kom der hegn 
omkring!!! – for vi skal jo være her alle sammen  - -

Rododendron- blues
Vi FIK den store rododendron blues koncert – men det kan ikke beskrives, det skal ses! 
Peter Toubøl har foreviget det på smukkeste vis.

 Når solen stiger en morgen,
hører vi himmelkoncert,
solsorter synger i farver,

Frelseren selv er vor vært.
(KEL)

God sensommer!
Britt Lægsgaard
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Nyt fra Birgittaforeningen
Pilgrimsherberget Birgittahuset :
“Ohh Vandrer, her er dit bad”! 
Sådan kunne man læse på forsiden af 
Hobro avis d. 9. juli, - og de glade smil var 
da også fremme, da man “klippede snoren” 
til de nyindrettede bruse- og toiletrum i 
pilgrimsherberget. 
(se foto af Preben Andersen, Bent W og 
Hanne J). 
Med de nye faciliteter håber man så på, 
at endnu �ere af vor tids pilgrimme vil 
søge mod Mariager. Foreløbig er der også 
kun givet udtryk for glæde og tilfredshed 
hermed – jfr. følgende eksempel citeret 
fra husets gæstebog skrevet af Lene 
Andersen: 

Til Birgitta!

Denne weekend har budt på vandring
ad Klosterruten,

læsning om Den Hellige Birgitta og 
Moder Elisabeth

og dernæst overnatning i dette 
lille skønne hus,
- et dejligt bad,

- Gudstjeneste i den smukke kirke, hvor 
det er skønt at synge -

og senere samtaler med engagerede og 
imødekommende mennesker.

Jeg takker jer alle og jeg takker Gud.

Forbedringen af pilgrimsherberget er blevet mulig via ansøgte midler fra 
Naturerhvervsstyrelsen og EU, og derudover har bl.a. Mariager Broderskab, - Fonden til 
bevarelse af gamle bygninger i Mariager samt lokale musikanter og musikinteresserede 
bidraget aktivt og positivt.
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Nyt fra Birgittaforeningen
Sommerens aktiviteter: 
I Birgittaforeningen glæder vi os 
over den interesse, der har været for 
sommerens forskellige aktiviteter. 
Taube-Kabaret’en trak fulde huse, - og 
via de forskellige tema-vandringer 
skabes der hele tiden nye kontakter og 
positiv synergi, som der så kan bygges 
videre på. 
Midsommervandringen fandt denne 
gang sted på årets længste dag, hvor 
man i tørvejr – trods der den dag netop 
var lovet regn - kunne opleve naturen 

“stå brud” i al sin lysets herlighed langs 
Mariager Fjord. 
På dagen for Birgitta’s vandrefortælling 
blev der også meldt regn, men det blev 
kun til en enkelt byge om formiddagen, 
så deltagere fra nær og ern kunne nu 

vandre nogenlunde tørskoede ad de 
små stier i det smukke skovområde, hvor 
Munkholm-komiteen og kommunens 
tekniske forvaltning i forvejen velvilligt 
havde sørget for at bane hele vejen 
- fra Uppland til Stockholm – videre til 
Trondheim – Rom – ja endog helt til 
Santiago de Compostella.
Her kunne deltagerne så indleve 
sig i Birgitta af Vadstena’s ofte ret så 
strabadserende livsvandring, samtidig 
med at fortællingen blev formidlet i både 
ord og toner. 

Birgittaforeningens årsmøde. 
Birgittaforeningens årsmøde �nder 
sted den 4. oktober 2013 i Den gamle 
Klosterbygning. 
Det endelige program og tidspunkt vil 
blive annonceret i Mariager avis og på 

Birgittaforeningens hjemmeside. 
Det kan dog allerede nu afsløres, at det 
er lykkedes at få middelalderhistoriker 
Tore Nyberg til at komme til Mariager 
og fortælle om, hvad Birgitta af 
Vadstena har at sige os i dag ud fra 
temaet: “Hvad bringer den hellige 
Birgitta til udtryk i sin klosterorden” , 
og at vi på årsmødet også regner med 
at kunne præsentere det af SBE netop 
udgivne Birgitta-atlas. 

Helga Moos Iversen
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AdresselisteSiden sidst
Vilhelm Duevang Krogh Rasmussen

Michala Hyldgaard Lauring
Celina Faarup Thessen

Alex Georg Krøyer
Maya Emilie Hornemann Aagaard

Ida Holt Jakobsgaard

Døbte

Begravede
Egon Pedersen

Per Carsten Nielsen
Karen Marie Rousing Nielsen 

født Rasmussen
Aage Vestergaard Larsen

Else Hitz Madsen født Hitz
Kirsten Menck Maltha født Nielsen

Agner Andersen Skjødt
Jørgen Christiansen

Agnes Kristine Winther født Sauer
Kaj Anders Jensen

Ellen Ankerstjerne Hill-Madsen født Sloth
Kirstine Damgaard født Thomsen

Marie Hymøller født Jensen
Ebba Mitzi Koitzsch født Jensen

Niels Madsen Skjøtt
Lissy Jensen

Annalise Christiansen født Møller
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Viede
Tina Frahm & Johnni Sofus Møller

Randi Riishøj Munk & Kim Johannsen
Sanne Karlsen & Michael Maagaard Holm Thomassen

Helle Block Jacobsen & Finn Svit
Birgith Rosenbeck Svenningsen & Jørgen Toubro

Karin Glargaard Jensen & Brian Lading Nielsen
Camilla Hornemann Poulsen & Michael Aagaard Nielsen

Henriette Faarup & Allan Jungløw Thessen
Hanne Hansen & Søren Skovrider

Velsignede
Michelle Mostrup Præstgaard Luther & Daniel Luther



“Chr. Christiansen synger i anlægget ved en tidligere pilgrimsvandring”.
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Sognepræst (vikar for Stine Tougaard)
Cicilie Inge Poulsen
Tlf. 61 72 11 53
cip@km.dk
Klosterstien 12
9550 Mariager
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
Klosterstien 12, 9550 Mariager
Træffes torsdag kl. 10-14,
eller efter aftale

Organist
Mikael Ustrup

Tlf. 61 35 54 47
mikael@mariagerkirke.dk

Klosterstien 12,
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

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

Mariager Kirkekasse
Regnskabsfører Lene Smidt

Tlf. 44 45 06 93
ls@kvistjensen.dk

Kvist Jensen A/S
Ringvejen 8

9560 Hadsund

www.mariagerkirke.dk
Redaktion: Jacob D. Krogh Rasmussen (ansvarshavende redaktør)  & Peter Ulrich Toubøl.
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Adresseliste

Kirketjener
Inga Hansen
Tlf. 24 24 40 97
inga@mariagerkirke.dk
Fjordparken 13
9550 Mariager

Siden sidst
Døbte

Begravede
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Menighedsrådsformand
Preben Andersen

Tlf. 61 28 17 26 
preben@mariagerkirke.dk

Munkebakken 2,
9550 Mariager

Viede
Tina Frahm & Johnni Sofus Møller

Randi Riishøj Munk & Kim Johannsen
Sanne Karlsen & Michael Maagaard Holm Thomassen

Helle Block Jacobsen & Finn Svit
Birgith Rosenbeck Svenningsen & Jørgen Toubro

Karin Glargaard Jensen & Brian Lading Nielsen
Camilla Hornemann Poulsen & Michael Aagaard Nielsen

Henriette Faarup & Allan Jungløw Thessen
Hanne Hansen & Søren Skovrider

Velsignede
Michelle Mostrup Præstgaard Luther & Daniel Luther



Se meget mere på: www.mariagerkirke.dk

Højskoleaftner 2013-2014
Velkommen til en ny spændende og tankevækkende sæson.
Hele syv hyggelige og interessante tirsdag aftener i Klostersalen fra 19.30 
– 22.00 for kun 250,- kr.
Kom gratis til den første aften, tirsdag d. 10. september, hvis du ikke har 
deltaget før – og betal kun 200,- kr. for de efterfølgende, hvis du vil fortsætte. 
Kaffe, vin og brød koster 30,- kr. pr. gang.

Tirsdag den 10. 
september
Seminarielektor 
Henrik Bækgaard, 
Haderslev
Søren Kierkegaard 
- kort og godt

Tirsdag den 22. oktober
Sekretariatsleder i »Hjælp 

voldsofre« Jørn Hougaard, Randers. 
»Hjælp voldsofre«

Tirsdag den 3. 
December
Biskop Kjeld Holm, 
Århus
“Man lever af det, 
man får skænket”

Tirsdag den 14. januar
Læge Knud Jacobsen, Ulfborg

Markusevangeliet – 
fortvivlelse og tro

Tirsdag den 11.februar 
En fortælleforestilling af 
og med Dorte Futtrup, 
København. 
Maler Emilie Demant Hatt Tirsdag den 11 marts

Koncert med samsingduoen - 
Anita Hyldgård Samsing, spinet og 

Freddy Samsing, nøgleharpe. 

Tilmelding: 
Britt Lægsgaard tlf. 6172 7017.
Se hele programmet på side 22 – 23.


