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Der er død i livet og liv i døden
Sommerfest i Mariager Kloster. Søndag den 24. august kl. 14.30,
slår Mariager Kirke igen dørene op til den traditionsrige sommerfest.
Klosterhaven og pavillonen danner igen rammen
om denne hyggelige eftermiddag, hvor vi sammen
vil spise, drikke og nyde dagens gode underholdning leveret af de altid veloplagte ”Gode Mænd”.
Alle, der har kørselsbehov, kan gratis
blive transporteret, hvis de i god tid
kontakter Fjordens Taxa på 98 57 57 10
På gensyn til endnu en god solrig eftermiddag

Stine Tougaard, Jacob Krogh Rasmussen og menighedsrådet.
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Det har netop været 1. maj. Det kan
ikke have været særlig sjovt, at være
statsministeren, da hun blev fløjtet ud fra
diverse parker rundt om i landet. Alligevel
stillede hun op dagen efter, med et smil,
nu vender skuden, det hele skal nok gå
– nu ophører al elendigheden, partiet
vil rejse sig igen - ligesom man børstede
ruinerne af og brugte murbrokkerne
til at genopbygge Berlin efter anden
verdenskrig.
Sådan er det menneskelige sind
heldigvis. Håbløshed kan lynhurtigt
blive til håb, sorg til glæde. Vi
kender denne mekanisme fra vores
eget sind. At mørke tanker og
dødlignende mismod på mirakuløs
vis kan fordufte, og lyse tanker kan
pible frem.
Martha Christensen har skrevet
en smuk novelle. Den handler om
et ældre ægtepar i 80´erne, som
bliver dødeligt uvenner. De bor i en

lejlighed i byen, og de har
en undulat. Hvor morgen
skiftes de til at stå først
op og sige godmorgen til
fuglen. Den, der har tjansen
får mulighed for at stryge
fuglen over fjerene, give
den frisk vand, fodre den
med hånden og småsnakke
med den - kort sagt have en
stjernestund med fuglen,
inden den anden står op,
og de drikker morgenkaffe
sammen. Ægteparret har
haft en stor gård, som de
har drevet sammen, og nu
er undulaten det eneste
dyr, de har tilbage, derfor
har den en stor plads i deres
hjerter.
En dag kommer den gamle
mand til at stå op og ordne
fuglen på en dag, som slet ikke er hans, og
konen bliver virkelig vred. Hun skælder
ham ud og beskylder ham for at være
blevet senil. Denne beskyldning gør ham
helt sort indeni af vrede, og han beskylder
hende for, at hun var den, der fik dem væk
fra gården, fordi hun altid havde følt sig for
fin til den gård.

3

De kalder hinanden de værste ting, og til
sidst styrter den gamle mand ud af døren.
Som det hedder: ” Hun havde ikke ret til at
ødelægge hans morgen – ødelægge hans
dage. Hans liv – det baskede i ham af oprør
og forbitrelse.”
Men da han sidder på en bænk i parken,
og hun står og syder af vrede mod ham i sit
køkken, kommer de hver i sær i tanke om
hele det liv, de har haft sammen. Han ser
hende for sig, da hun som helt ung kom
til gården, hvor han boede som enkemand
med sine to små drenge, hvordan hun
klippede julepynt med drengene og tog
dem til sig, som om det var hendes egne,
hvordan hun sad på toppen af hølæsset,
hvordan hun fik en kalv til at drikke, som
ikke ville tage mad til sig, hvordan hun
samlede kartofler og lo, når hun fandt en,
der så sjov ud, hvordan hun holdt middage
for egnens bønder, selvom de i starten var
skeptiske overfor sådan en pige fra byen.
Også hun ser for sig dagene med ham, han,
som altid så et lys i hende, som indgød

hende mod, når hun var ked af det.
Novellen slutter med, at hun ser ham ud
af vinduet komme frem oppe ved hjørnet,
med en bagerpose i den ene hånd og
stokken i den anden, hun ved, at han hader
at gå i butikker: Det hedder: ”Hun så ham
for sit indre øje stå der i bagerbutikken
svimmel af forvirring og usikkerhed ved
det store udbud og det vanskelige valg.
Hun ville påskønne, hvad end han skulle
komme hjem med, og hun hastede tilbage
til køkkenet, så hurtigt hendes gamle
ben kunne bære hende, for at starte
kaffemaskinen og sætte kopper på bordet,
så han kunne se, at han var ventet.”
Døden er en del af livet, der er død i livet.
Det gælder selvfølgelig på det konkrete
plan; vores kære dør fra os, de forsvinder,
så vi ikke længere kan række ud og røre
ved dem. Men det gælder også på andre
planer som f. eks i novellen her; vrede og
misforståelse fører til adskillelse og afstand
og undergang – afarter af døden.

Sådan møder vi ofte døden i det små. I
vrede, i svigt, i angst, i depression, i smerte,
i afmagt stikker døden sit grimme ansigt
frem og forsøger at gribe fat i os at sætte
os fast i sit net. Forsøger på at få os til at
give op.
Der er død i livet, men der er også liv i
døden. Det ser vi, når der pludselig midt
i mørket, er lys. Da den gamle mand
går om hjørnet med bagerposen, løfter
alle skygger sig, alt er forandret, da hun
får øje på ham oppe fra vinduet og iler
hen og sætter kaffen over. Døden er
overvundet – endnu engang! Selv om de
er meget gamle og måske ikke har meget
tid tilbage, selv om de har været ved at
opgive hinanden og været formørkede i
sindet for få minutter siden, så kaster de
sig ind i livet igen, snakker og hygger sig,
får en stund i livet, hvor evigheden titter
frem. Glæden og lyset og nærværet afløser
som ved et trylleslag, mørket, forbitrelsen,
undergangen

Maleri i “Vor Frue Kirke” af Peter Brandes

4

”Der er død i livet, og der er liv i døden, og

måske er der mest liv i livet, hvis døden er
med i det”, har Villy Sørensen sagt, og det er
faktisk meget præcist.” Der er mest liv i livet,
hvis døden er med”, for når døden er med
i livet, ser vi også alle de små opstandelser,
vi er omgivet af. Hver i sær oplever vi, at
uoverensstemmelser, svigt, vrede eller
angst, som synes uoverstigelige, pludselig
forsvinder som dug for solen og giver
plads til nye tanker, nye muligheder. På
denne måde bliver døden underligt nok
klangbund for opstandelserne.
Døden er med i livet, den kan synes hård
og kold, men alligevel overvinder vi den
hver dag vi står ud af sengen og glæder
os og engagerer os i livet. Hver gang den
overvindes, er det et lille tegn på en større
sejr, som livet har vundet over døden. En
mere endegyldig sejr. Hver gang vi finder
glæden og mening i tilværelsen på trods
af mørket, så er det, som da kvinderne kom
ud og så den tomme grav, hvor Jesus skulle
have ligget. Hver gang glæden uventet
vender tilbage, er det en gnist af Kristi sejr
over døden, som lyser op i vort sind.
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For som hvedekornet gik Jesus i døden
for at blive til liv for os. Hvedekornet,
den fortættede kerne af kraft, som
underkastede sig dødens vilkår, og derfor
blev til liv for os. Efter at Jesus frivilligt
gik i døden, har døden for altid ændret
status i vores liv. Døden er blevet Guds.
I virkeligheden er den ikke længere en
fremmed magt, som river os bort fra vores
elskede og fra Gud. Nej, Gud rummer
døden i sig. Han holder den i sin hule
hånd. Dødsens herredømme er derfor
begrænset – foreløbigt, og døden ikke
længere skille os fra Gud, for han har
besejret den endeligt, den er nu i hans
magt. Vi forstår ikke døden, vi kommer
aldrig til at holde af den, den er og bliver

en modbydelig fjende, Men paradoksalt
nok er den tilsyneladende samtidig en del
af Guds plan. Et værktøj der bruges til at
vise os, hvor dyrebart livet er og til at lede
tanken hen på alle de opstandelser, vi er
omgivet af, alle de muligheder vi har for en
ny start.
Alle de opstandelser, der henter deres
kraft fra påskemorgen, da hvedekornet
opstod, så mørket aldrig får det sidste ord,
men at der altid er lys forude, for os i vores
afmagt sorg eller vrede. Derfor har vi lov til
hver dag på gode og dårlige dage – også i
dag og i morgen at vågne op til en ny dag
og tænke: Denne er dagen som Herren har
gjort.

For Børn & Unge
Fra jul til påske har Mariager Skoles 3.
klasser haft deres gang i kirken hver fredag
som minikonfirmander. På billederne
ses de i gang med at lave skib og dyr til
fortællingen om Noas ark. Vi har også lavet
påske malerier, været på løb, lavet bål i
klosterhaven, øvet drama, sunget, spist
kage og meget mere.

Stine Tougaard.

Minikonfirmandforløbet sluttede med
en festlig familiepåskegudstjeneste, hvor
minikonfirmanderne lavede skuespil, og vi
spiste sammen i klosteret bagefter.

Vi har nydt timerne med
minikonfirmanderne og glæder os til at se
dem igen i 5.klasse.

Familiegudstjeneste 28. august kl. 17.00

Formiddagshøjskolen
Formiddagshøjskolen starter igen tirsdag d. 2. september.
Program følger i næste kirkeblad.
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Torsdag den 28. august kl. 17.00 slår Mariager Kirke dørene op
til den første familiegudstjeneste efter sommerferien.
Men da sommeren forhåbentligt ikke er gået fuldstændigt på hæld, håber vi på,
at fællesspisningen efter den korte og børnevenlige gudstjeneste
kan stå på grill i klosterhaven.
Traditionen tro slutter vi senest kl. 18.30, så alle sengetider kan overholdes.
Fællesspisningen er gratis, der er ingen tilmelding.

Vel mødt til Familiegudstjeneste i Mariager Kirke.
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Konfirmandsituation i Mariager
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Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen

pj-fotografi.dk

skal finde sted indenfor skoletiden, da
konfirmationsundervisningen forsat afløser faget ”Kristendom” på 7. årgang) i et
skoleskema med flere timer og dermed
længere skoledage for eleverne.
Således har Stine og jeg også været
til forhandling på Mariager Skole om
konfirmationsforberedelsens fremtidige
placering. En forhandling, som på de givne
vilkår, var en fortsættelse af det gode
samarbejde vi præster altid har haft med
Mariager skole, og som vi værdsætter.
Resultatet af forhandlingen - og det er
her, at kommende konfirmander og
konfirmandforældre skal læse godt efter
- er, at efterårets morgentimer tirsdag
for A klassen og onsdag for B klassen
afløses
af eftermiddagstimer onsdag
eftermiddag fra ca. 14-15.30 for begge
klasser. Morgentimerne i foråret afløses af
tre hele dage fra 08-16, hvor temaerne vil
være ”Tro og Tvivl”, ”Grundtvig” og ”Kunst
og Gudsbilledet”.
Konfirmationsforberedelsens fremtidige
placering giver nye udfordringer både
til os præster med hensyn til placering
af begravelser og bisættelser onsdag
eftermiddag, og for konfirmanderne i
forhold til evt. idræt og ”efter-skole-liv”.
Men forhåbentlig giver konfirmationsforberedelsens nye placering også gode
muligheder for en anderledes og givende
konfirmationsforberedelse
for
både
konfirmanderne og os præster. Vi præster
ser i hvert fald frem til alle de spændende
erfaringer, som skal høstes med det
kommende års konfirmandundervisning.
Og én ting er sten sikkert - konfirmationerne
den 26. april og 3. maj 2015 ligger fast dem bliver der ikke rokket ved, så I kan
godt begynde at glæde jer!

pj-fotografi.dk

Når dette kirkeblad læses, er årets
konfirmationer i Mariager Kirke veloverstået med masser af glade
konfirmander
og
familier.
Men
konfirmationsgudstjenesten
markerer
ikke blot starten på en dejlig festdag,
og de unge menneskers indtræden i de
voksnes rækker, men også afslutningen
på den konfirmationsforberedelse, som
konfirmanderne skal deltage i for at blive
konfirmeret.
Efter sommerferien venter nu en ny årgang
af håbefulde konfirmander på at tage hul
på den konfirmationsforberedelse, hvis
anstrengelser krones med konfirmationen
- og på den måde er alt, som det plejer - og
så alligevel ikke!
For forårets konfirmationer markerede
ikke blot afslutningen på mange timers
konfirmationsforberedelse
for
årets
konfirmander.
Årets
konfirmationer
markerede også en afsked med
konfirmationsforberedelsen, som den har
set ud i umindelige tider. For skolestarten
til august i år er nemlig også den praktiske
start på den meget omtalte skolereform
ude på de enkelte skoler, og dermed også
på vores skole her i Mariager. En skolereform
hvor ikke mindst kravet om øget timeantal
til eleverne var et af hovedpunkterne.
Et krav der beklageligvis er kommet i
karambolage med de morgentimer, gerne
tirsdag og onsdag morgen fra 08.1009.45, som normalt har været reserveret
til konfirmationsundervisningen her i
Mariager.
På den baggrund har de lokale skoler
og præster over det ganske danske land
mødtes om forhandlingsbordet, for i
fællesskab at løse den gordiske knude
at finde plads til konfirmationsundervisningen (som parentes bemærket stadigvæk

Årets konfirmander
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Værdiløst, kulturløst, åndløst
For tiden kører der forhandlinger rundt om
i landet mellem skoler, kommunalpolitikere
og præster om, hvor man skal placere
konfirmationsundervisningen. Sandheden er, at
det er en skinforhandling, for der findes ingen
gode løsninger med de rammer, som er givet
fra undervisningsministeriet. Her hedder det, at
konfirmationsundervisning skal ligge indenfor
skoletiden 8.00 til 16.00 men udenfor de 35
lektioner, man har på 7. klassetrin. Det vil som
oftest være i ydertimerne, hvis det overhovedet
er muligt, hvilket det flere steder ikke er pga.
buskørsel mv. Nogle steder står præster
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med hatten i hånden og skal tigge og bede
skoleledere om at få plads - i det mindste, hvis
man undlader at være ”forkyndende”!
I stedet burde man genoverveje muligheden
for, at man på 7. klassetrin ”kun” har 33
lektioner, så politikere og Folkeskole dermed
sender et signal om, at man synes, at
konfirmationsundervisningen er vigtig, relevant
og dannende. Sådan har der været plads i
skoleskemaet til konfirmationsundervisning på
7. klassetrin siden 1736!
Og det er vigtigt!

For det første fordi det danske samfund er
bygget på kristne værdier. Vi ser det som en
selvfølge, at alle mennesker er skabt lige, og
hver sær har uendelig værdi, vi ser det som
en selvfølge, at vi som mennesker har et
grundlæggende ansvar for hinanden, at den
stærke har pligt til at hjælpe den svage, vi ser det
som en selvfølge, at mennesker altid har fortjent
en chance til, fordi det hører til det at være
menneske, at man af og til træder ved siden af.
Det er værdier og menneskesyn, som vi er stolte
af, og som er hentet fra den kristne tradition, og
det er ikke nogen selvfølge, at man ser sådan på
verden og på sine medmennesker. Derfor skal
de kristne fortællinger gentages om og om igen
for at holde os fast på dette menneskesyn, som
vi i Danmark har været stolte af i årtier.
For det andet er kristendommen tolkningsnøgle
til en enorm mængde dansk og udenlandsk
kunst og litteratur. Et hurtigt kig igennem vores
kulturkanon afslører, at en stor procentdel af
det, vi her i Danmark er stolte af og mener,
har kunstnerisk og kulturel værdi, har
kristendommen som referenceramme, hvilket
betyder, at det ville være utilgængeligt for den,
der ikke kender de kristne fortællinger og den
kristne tradition. Et lille udpluk af eksempler
er: ”Bordesholmealteret”, ”Det store Relief” af
Willumsen, Vor Frue Kirke, Pontoppidans ”Lykke
Per”, Kierkegaards ”Enten Eller”, Kingos ”Sorrig

og Glæde”, Grundtvigs ”De levendes land”,
Kaj Munks ”Ordet”, Gabriels Axels ”Babettes
Gæstebud” og mange flere. Dertil kommer stort
set alle film af Lars Von Trier, Martin A. Hansens
forfatterskab og meget meget mere. Det er
vores ansvar som politikere, lærere og præster
at videregive nøglen i til disse kulturelle skatte
til vores børn – og den nøgle er kristendommen.
For det tredje er det vigtigt, at vores børn lærer
en religion at kende indefra. De rustes dermed
til og får forståelse for et globalt samfund, hvor
religion spiller en rolle – i virkeligheden mange
steder i højere grad end den gør her hos os.
For det fjerde får børn på 13 år med 35 lektioner i
skolen plus to lektioner konfirmandundervisning
en ”arbejdsuge”, som i mange tilfælde vil
være længere end deres forældres, og det er
voldsomt, når man dertil lægger fritidsinteresser
og sport.
Dette er ikke et suk fra en Folkekirke, som føler
sig trængt og er bange for, at børn vil vælge
konfirmationen fra. Folkekirken har det efter
min mening udmærket!
Det er derimod et opråb til, at vi sammen tager
vores ansvar som opdragere alvorligt og ikke
i vores iver efter at få gode PISA karakterer og
konkurrere med kineserne skaber en kulturløs,
åndløs og værdiløs generation.
Stine Tougaard.
(Artiklen har været bragt som læserbrev i Kristeligt Dagblad.)
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Sogneindsamlingen
Det er i dag et vejret solskinsvejr!
O søde vår, så er du atter nær…
Denne kendte og elskede forårssang, kunne
vi alle nynne søndag den 9. marts. Dette var
også dagen for den årlige sogneindsamling
for Folkekirkens Nødhjælp. Måske var det
vejrgudernes undskyldning for sidste års
frost og bidende kulde, der havde fremtyllet
dette fantastiske forårsvejr!
Vi var en lille sluttet flok, der travede
byen tynd og stemte dørklokker. Dette
indbragte helt præcis 12.650,50 kr., hvilket
er tilfredsstillende taget i betragtning af, at
vi manglede dækning af 4 ruter. Resultatet er
en anelse højere end sidste år, hvor der var
fuld dækning af ruterne.
Til jer vi ikke kom ud til, kan
jeg henvise til Folkekirkens
Nødhjælp’s hjemmeside. Her
kan man støtte årets indsamling
og verdens fattigste.

- Ligestilling og styrkelse af
civilsamfundet.
- Bekæmpelse af sult.
- Bekæmpelse af hiv og aids.
- Forebyggelse af katastrofer.
Indsamlingen 2014 indbragte 13 mio. kr. på
landsplan. Det giver en god fornemmelse i
maven at være en del af sogneindsamlingen.
Jeg vil her igennem gerne takke:
Alle indsamlere. Tak for jeres tid, jeres gode
humør og glade smil.
Til Sparekassen Kronjylland; Tak for
sponsorat af avis -annonce, kage til kaffen
samt optælling og overførelse af pengene.
Og til sidst, men ikke mindst. Tak til alle jer,
der gav et bidrag. Håber I alle fik en god
mavefornemmelse.
Mange forårshilsner, Karen

Kend din kirke
”Kend-din-kirke-gudstjeneste” søndag
den 13. juli kl. 10.00 med fokus på
Mariager Kirkes fantastiske orgel.

Hvor meget vejer egentligt Mariager Kirkes
orgel, og er de 3054 håndstøbte piber inklusiv
præsternes pibekrave eller ej?
I Mariager Kirke har vi et fantastisk orgel,
som er med til at gøre alle gudstjenester og
kirkelige handlinger til noget ud over det

sædvanlige. Mange af os nyder dets flotte
udseende og fantastiske lyd, men hvor mange
kender nærmere til orglet, dets opbygning og
kunnen? Det vil vi råde bod på ved årets ”Kenddin-kirke-gudstjenesten” søndag den 13. juli
kl. 10.00, hvor orglet vil spille en større rolle i
gudstjenesten, og hvor kirkens organist Mikael
Ustrup efterfølgende vil være guide på en
spændende tur ind i orglets verden.

Orgelkoncert
I forbindelse med årets Birgitta Peregrinus i Mariager afholdes der fredag
den 8. august kl. 20.00 en orgelkoncert ved kirkens organist Mikael Ustrup
med uddrag af François Couperins messe til brug ved klostrets gudstjenester.

Sognetur til Refugiet i Løgumkloster
3.-6. oktober 2014.
Igen i år laver vi tur sammen med
Haslev sogn til Refugiet.
Reserver datoen hvis du har lyst til

spændende efterårsdage i grænselandet.
Mere om program i næste kirkeblad.
Hilsen Anne-Marie, Thyra og Preben

Årets indsamling havde fokus
på Etiopien. Det er 30 året for
den store sult katastrofe. Jeg
kan endnu erindre tv billederne
af de apatiske børn, der lå i
deres mødres arme. Fluerne
kravlede rundt i deres ansigt,
og sad tætte i og omkring deres
øjne. Mødrene var helt tomme i
blikket, og forsøgte ikke engang
at vifte dem væk.
Udfordringerne er stadig store
i Etiopien, og der arbejdes
indenfor fire forskellige områder.
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Den første vår
Så klar som den klareste tanke,
så ren som den reneste sjæl,
så frugtbart befriet for skranke,
så løst fra hver tøjrepæl,
så himmelblå hvælvet foroven
som drømmen om evighed,
så kappende ankertov’ne
til vinterens håbløshed :
En vårsol–bestrålet morgen,
som mildner hvert vinterkvast sind,
gi’r glemsel for mørketids sorgen
og jubel i hu som i skind.
Jeg vender mit ansigt mod solen
og mærker dens kærligheds magt,
jeg sanser fra jorden violen
med duft som med farvepragt.
Så fik da vint’ren en ende,
snart frodighed hersker på jord
og krop og sjæl må erkende
på ny : vor Skaber er stor.
Vibeke Guldberg Madsen
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GUDSTJENESTER
Juni
01.
08.
09.
15.
22.
29.

10:00		
10:00
10:00
10:00
10:00		
10:00		

Juli
06.
13.
20.
27.

10:00
10:00
10:00
10:00

ANDRE AKTIVITETER i kirke og kloster
Juni

6. søndag efter påske, Johannes 17,20-26 		
Pinsedag, Johannes 14,15-21 			
2. Pinsedag, Johannes 06,44-51 			
Trinitatis søndag, Matthæus 28,16-20			
1. søndag efter trinitatis, Lukas 12,13-21		
2. søndag efter trinitatis, Lukas 14,25-35		

3. søndag efter trinitatis, Lukas 15,11-32		
4. søndag efter trinitatis, Matthæus 05,43-48		
5. søndag efter trinitatis, Matthæus 16,13-26 		
6. søndag efter trinitatis, Matthæus 19,16-26 		

JDKR
ST
JDKR
JDKR
ST
ST

JDKR
JDKR
JDKR
ST

August

03. 10:00
7. søndag efter trinitatis Matthæus 10,24-31
ST
08. 16.20
Andagt						JDKR
09. 09.00		Andagt						ST
10. 13:00 		
8. søndag efter trinitatis Matthæus 07,22-29, Festgudstjeneste JDKR
17. 10:00
9. søndag efter trinitatis, Lukas 12,32-48		
ST
24. 10:00
10. søndag efter trinitatis, Lukas 19,41-48		
JDKR
28. 17:00		Familiegudstjeneste 				ST/JDKR
31. 10:00		
11. søndag efter trinitatis, Johannes 04,46-53 		
JDKR

September
07. 10.00

12. søndag efter trinitatis Matthæus 12,31-42 		

Sødisbakkegudstjeneste

Onsdag den 18. juni kl. 10.15 friluftsgudstjeneste på Sødisbakke - JDKR/ST.

Fjordvang:

Fredag den 27. juni kl. 10.00 ved Aksel Breinegaard
Juli: Ferie
Fredag den 29. august kl. 10.00 ved Jacob D. krogh Rasmussen

Afholdes i Klostersalen på tirsdage kl. 17.00. Der er offentlig adgang.
Dagsorden og referater bringes på kirkens hjemmeside.
Mødedatoer: 27. maj, 24. juni og 19. august.
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Juli
1.
13.
15.
29.

14.00
19.30
17.00
18.30

Birgittas Vandrefortælling - Mødested v/Klostret
1. Sommerkoncert, Sven-Ingvart Mikkelsen - Kirken, entré
Menighedsrådsmøde - Klostersalen
Midsommervandring - Mødested v/Klosteret

19.30
10.00
19.30
19.30

2. Sommerkoncert, Henry Fairs - Kirken, entré
Kend din kirke gudstjeneste - Kirken
3. Sommerkoncert, Erling A. Thomsen - Kirken, entré
4. Sommerkoncert, Laurent Beyhurst - Kirken, entré

August

8.
20.00
8. 		
9.		
10. 		
12.
19.30
19.
17.00
24.
14.30
26.
19.30
31.
10.00

Orgelkoncert, v. Mikael Ustrup - Kirken, fri entré
Birgitta Peregrinus - Klostret
Birgitta Peregrinus - Klostret
Birgitta Peregrinus - Klostret
5. Sommerkoncert, Professor Hans Davidsson - Kirken, entré
Menighedsrådsmøde
Sommerfest - Klosterhaven
6. Sommerkoncert, Ivar Mæland - Kirken, entré
Konfirmandforældremøde - Kirken

ST

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

Menighedsrådsmøder

14.
17.
24.
26.

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.

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 kirke.
Kan du ikke komme i kirke, så henvend dig til præsten og aftal altergang i hjemmet.

Kirkekaffe

Alle er velkomne til en kop kaffe og en snak i kirken efter Gudstjenesten.
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Gør En God Gerning: Nedlæg Folkekirken
At gøre Gud glad må da kunne være målet
her i livet. Tænk, hvis du kunne sige, at Gud
var ked af det, men så kom lille du med dine
kundskaber, humor og vid, og straks blev
Vorherre glad. Så kunne du vel med rette se
frem til din belønning hinsides.
Og jeg ved faktisk, hvordan det skal gøres!
Nu byder min ydmyghed mig ikke at holde
denne viden for mig selv, så jeg vil gerne dele
den med alle jer kirkebladslæsere: Nedlæg
folkekirken.
Jeg lover jer, Gud vil klappe i sine små
hænder og tænke: ”Dette mærkelige lille
land højt mod nord, de er godt nok fremme
i skoene og har forstået, hvad ingen andre i
verden har forstået. Dette lands indbyggere
skal have pladsen ved min højre side”. Se
det er “branding”, der nok kunne få resten af
verden til at kigge misundeligt mod Dybbøl
Mølle og omegn.

Ukristeligt dagblad.

Ja, sådan kalder jeg avisen, der dag efter dag
bringer mere eller mindre begavede artikler
fra det kirkelige landskab. De begavede
artikler når jeg sjældent til, for de mindre
begavede springer i den grad i øjnene og gør
mig p....sur indenfor ganske kort tid.
Således også med folkekirkens økonomi.

Tænk, at vi bruger flere penge på musik
end diakoni! Det kan man se af kirkens nye
aldeles uoverskuelige budgetsystem.
Bortset fra at statistik kan bruges efter
forgodtbefindende, og at tallene ikke
nødvendigvis er korrekte, så var forargelsen
stor. Hvad skal vi med musik, når ikke der er
råd til kaffe i de odenseanske varmestuer?
Hønsefødder og gulerødder.
Implicit siges der jo, at kunst og musik,
kirkekor, orgler og andet unyttigt stads skal
nedlægges til fordel for diakoni, og den
holdning har Kristeligt Dagblad da lov til
at have. Jeg vil bare gerne hjælpe dem lidt
på vej. Nedlæg samtlige præstestillinger og
spar et anseeligt beløb. Nedlæg kirkerne og
sælg bygningerne til supermarkeder eller
andet. Hvem ville ikke gerne kunne købe to
liter mælk og et skrabelod i det, der i dag er
Mariager Kirke? Fine rammer for en nyanlagt
Netto.

Gode gerninger.

Jeg har besluttet mig for at være flink. Det,
synes jeg nu altid, jeg har været, men fra nu
af vil jeg kun gøre gode gerninger, hvis der
samtidig bliver nedlagt musik, koncerter
eller kor.

Avisen man næsten er forpligtet til at læse som ansat i Folkekirken. Der findes da bestemt gode artikler,
men der er efter min mening også ganske ofte skæverter. Sidste år blev Mariager således omtalt som
”menigheden i den kronjyske landsby” og fik samtidig at vide, at hvis der ikke i en 10-årig periode var
blevet brugt en eneste krone på orgler eller orgelvedligehold, kunne vi ansætte 1000 præster i et år.
Hvad de 1000 præster skulle lave, når det ene år var gået, meldte den ubegavede artikel ikke rigtigt
noget om.
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Ved alle sommerkoncerterne siden 2010 har kirken serveret et glas vin/vand udenfor kirken efter
koncerterne. Skulle vi være så uheldige, at vejrguderne ikke synes, det er en god ide - kan vi jo jo altid
trække over i klostret, men ved skæbnes velvillighed sker det meget sjældent.

Skulle der en dag ikke være mere musik at
nedlægge, ja, så er jeg bare ikke længere
flink.
”Noget for noget” som en statsminister
engang sagde. Hønsefødder og gulerødder.
Hvis kirkens eneste rolle er at være god
ved de fattige, må vi jo arbejde hårdt og
intenst på, at der til stadighed er et anseeligt
antal fattige. Ellers mister kirken jo sin hele
eksistensberettigelse. Dette synes at være
konsekvensen af Kristeligt Dagblads stupide
artikel og den deraf følgende hellige folkelige
forventelige forudsigelige forargelse.

Men inden da..

Tager jeg lige en sæson mere med kunst,
kultur, musik, vin, samvær og glade
mennesker i form af Mariager Kirkes
sommerkoncerter.
Sjovt nok har jeg aldrig mødt nogen,
der sagde om en koncert, at vi hellere

skulle have puttet pengene og arbejdet i
odenseanske kaffestuer. Pudsigt nok har
Kristeligt Dagblads journalister ikke opsøgt
mig og sagt ”fy må ikke”. Pudsigt nok giver
folk udtryk for, at være utrolig glade for såvel
musik, kor, koncerter og orgel i Mariager
Kirke.

Hvordan 3 og 3 er 7!

Almindelig matematik forskriver, at tre
udenlandske organister + tre danske
organister giver 6 organister i alt. I år passer
regnestykket bare ikke helt. Ivar Mæland, der
spiller den sidste sommerkoncert i august,
har delt sin tilværelse mellem Norge og
Danmark, idet han er uddannet i Danmark
og havde sin første organiststilling i Skagen.
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Siden var han tilbage i Norge bl.a. som
organist ved Nidarosdomen i Trondheim,
inden han vendte tilbage til Danmark for
at bestride posten som rektor for Vestervig
Kirkemusikskole fra 1997 til udgangen af
sidste år. Han har i den egenskab været til
mange organisteksaminer Mariager gennem
årene, men spiller nu sin første koncert i
kirken. På programmet er selvfølgelig norsk
musik og musik skrevet til orglet i Vestervig.
Om han regnes til de udenlandske eller de
danske organister er så som så.
(At han spiller i 200 året for Danmarks tab
af Norge til Sverige, er ikke et udslag af
nationalistisk dårlig samvittighed, men en
ren tilfældighed).

Tiggerbreve.

Tiggerbreve er det lidt nedladende ord for
de utallige henvendelser, man som organist
får fra folk, der gerne vil spille koncerter.
Der er virkelig en mangfoldighed (det er

ikke nødvendigvis positivt ment) af folk, der
byder ind med koncerter.
Det kan dog være svært at holde sig
orienteret om, hvilke organister, der er
i Danmark i en given periode og guden
(for der er jo kun én) skal vide, at det er et
logistisk puslespil at få placeret 6 solister, så
det passer med Mariagers koncertdag og
solisternes øvrige koncerter og ferieplaner.
På den måde er ”tiggerbrevene” en logistisk
hjælp.

Sverige, Norge, Frankrig og England.

Også i år kommer der tilrejsende organister
fra ind– og uland. Fra Sverige kommer den
forholdsvis nyudnævnte professor ved
konservatoriet i København, Hans Davidsson.
Han skulle have spillet her sidste år, men der
gik logistikken ikke op, så vi kan glæde os til
hans musiceren dette år. Han spiller tirsdag
d. 12. august. Fjorten dage forinden er der
besøg fra Frankrig. Laurent Beyhurst
Det har ikke meget med et bord at gøre,
og alligevel hedder det spillebordet.
Spillebordet i Mariager har tre rækker
tangenter som kaldes manualer.
Den nederste række tangenter kaldes
”rygpositivet” og spiller de piber, der
sidder bag organistens ryg.
Den anden række tangenter kaldes
hovedværk, dels fordi piberne sidder
over organister hoved, dels fordi det er
det ”kraftigste manual”.
Tredje manual kaldes overværk (eller på
fransk: recit) og sidder øverst i orglet.
Klangene på de tre manualer er
forskellige, og der kan dannes et utal af
forskellige lyde.
Knapperne på siderne kaldes registre
eller stemmer, og dem er der 46 af på
dette orgel, som en hjælper ind i mellem
står og trækker ud eller skubber ind.
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er til daglig organist ved et historisk fransk
barokorgel, som vores orgelbygger Bernard
Aubertin har restaureret. Han har selvfølgelig
fransk barokmusik på programmet tirsdag d.
29. juli.
I denne baglæns-opremsning kommer vi til
endnu en eks-kirkemusikskole-rektor. Erling
Thomsen var den rektor for kirkemusikskolen,
der ansatte mig samme steds så langt tilbage
som 1988. Nu er han domorganist i Aalborg,
men tirsdag d. 15. juli er han koncertgiver i
Mariager.
Henry Fairs er en god ven af Danmark.
Han vandt landets eneste orgelkonkurrence
i Odense og har tidligere koncerteret i
Danmark. Dog ikke her. Han kombinerer
lidt sommerferie med familien i Mariager
og omegn med en koncert i klosterkirken
tirsdag d. 1. juli.
Åbningskoncerten tirsdag d. 17. juli er lagt
trygt i hænderne på Sven-Ingvart Mikkelsen,
der er organist i Frederiksborg Slotskirke
og bl.a. i år har været min lærer i fransk
barokmusik.
Han spiller bl.a. musik af Jean-Adam Guillain,
hvis suiter han lige har indspillet på Laurent
Beyhursts orgel i Frankrig. Det er en lille
verden.

Det har jo ikke noget med hinanden
at gøre.

Ikke at det bekymrer en journalist på Kristeligt
Dagblad, men musik og varmestuer i Odense

har ikke noget med hinanden at gøre. De er
ikke en gang hinandens modsætninger. Det
vil kræve massive lovændringer overhovedet
at konvertere et eneste beskedent
koncerthonorar, der udbetales i Mariager
Kirke til diakoni et eller andet sted.
Hvorfor så skrive artiklen? Ja, min holdning
er, at udover en total mangel på forståelse
på kunst, så er det altid populært at kunne
finde en syndebuk, og kunsten og musikken
har altid været et nemt offer. År efter år viser
en undersøgelse faktisk, at de ministerier,
som danskerne mener, kunne spares væk,
er forsvaret og kulturministeriet. Hvorfor
kulturen? Den slår da ingen ihjel!

Gudelig skideballe.

Dog frygter jeg lidt, at når jeg en dag står
foran Vorherre for at høste min velfortjente
belønning for at have nedlagt folkekirken,
at Vorherre vil give mig en stor gudelig
skideballe og sige: ”Din farisær. Har du ikke
forstået hvad jeg ville? Jeg ville, at du skulle
gøre folk glade med kunst og musik og ikke
tænke i ussel mammon og varmestuer i
Odense. Hønsefødder og gulerødder.
Har du ikke hørt om evangeliet om
nardussalven”?
Og da vil jeg spagfærdigt forsvare mig med:
“nej - det evangelium fjernede vi sammen
med kunsten”.
Mikael Ustrup

Uden at afsløre for mange forretningshemmeligheder kan jeg
godt fortælle, at det bestemt ikke er formuer, der udbetales for
kirkekoncerter.
Til gengæld kan jeg garantere, at kirken ingen penge bruger på
annoncering. Al information vedrørende koncerter foregår via
dette blad eller kirkens digitale kanaler.
Er du ikke allerede tilmeldt kirkens koncertnyhedsbreve
eller koncert-sms-service, kan du gøre det via hosstående
QR-kode eller på adresserne mariagerkirke.dk eller mobil
m.mariagerkirke.dk.
Enhver sparet krone går til gode koncerter!
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Rundt på mark og høje
Spurven bliver,
svalen kommer,
for at varsle om skærsommer,
bor dog i det samme hus,
bygger rede ved Guds alter,
pipper med på samme psalter,
himmelrummets orgelbrus.
Stæreflokke
sortner solen,
tusind, tusind silkekjolen
drejer som en rosenkrans
i Guds sikre skaberhænder,
slukker lys i rum og tænder
i en evig bølgedans.
(KEL)

En frisk morgentur i højt solskin og blå himmel
op over Hohøj i dette dejlige forår kan i høj grad
anbefales! – I mange år har vi jo gået den tur
på alle tider af året, og indtil for nylig er vi altid
gået ”bagom” hestemarken ved Sødisbakke og
så opad vejen til Hohøj – for at undgå at gå på
landevejen. (Det er livsfarligt at gå i det runde
sving nedenfor hestemarken, bilerne kører ret
stærkt der, selvom der kun må køres 60 km
- heldigvis er den fartbegrænsning for nylig
blevet udvidet hen mod Hou-krydset, så måske
hjælper det på farten!)
Da vi på grund af nybyggeriet ved Sødisbakke
ikke længere kan gå vores gamle vej – og ikke vil
gå på landevejen, så må vi jo finde andre veje.
Det er jo utroligt, som man er vanemenneske,
for vi har simpelthen ikke SET, at lige overfor
vores lille klynge huse i Alstrup

krat går en lille finurlig sti – den er oven i købet
med i stisystemet rundt i skoven og op over
Hohøj - så nu skal vi blot krydse vejen, så er vi i
en lille dejlig skov, der går op til Hohøj – blot ad
små slyngede stier.
Denne morgen står solen ned gennem de lyse
lysegrønne bøgeblade, der kun lige netop er
sprunget ud og derfor gør det muligt for solens
stråler at lyse gennem bladene og give det hele
et uendelig fint jomfrueligt skært lys, som man
kan blive næsten ”høj” af! – På de bløde bakker,
som stierne snor sig op gennem, står stadig
anemoner i fuldt flor – ja man kan nærmest
tale om en anemonemark, så fuldblomstrende
står disse kønne hvidlilla forårsbebudere med
deres grønne lin - De har stået længe i år, fordi
det har været så koldt om natten – og det var
også netop her ved Hohøj, vi fandt den første
udsprungne anemone den 12. marts – altså for
ca 1½ måned siden, så vi har haft fornøjelsen
længe – og har den stadig.

Gensyn med en fin lille dame

Efter anemonen kommer jo den lille sirlige
skovsyre med sine fnuglette blomster og sine
smukke trekløverblade, der ved for meget
sollys omhyggeligt folder bladene sammen og
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skærmer blomsten – den står
også nu allerede tæt. – For en
del år siden besøgte vi Livø, og
her lever og vokser skovsyren i
store mængder – og blomsten
er her på store områder rød/
lilla med tydelige lilla striber!
– Jeg blev jo helt ”vild” – sådan
nogen ville jeg da også have
(jeg fulgtes med en biolog, som
mente, at det nok kunne gå an,
da der var så store mængder), så
jeg gravede et par planter op og
satte på en lille høj her i Alstrup
krat (jeg afmærkede nøje) – og
har ikke set dem siden – før lige
netop for nogle dage siden.
Når man bor så tæt på skoven,
som vi gør her i Alstrup Krat, sker
det tid efter anden, at vi føler
os lidt trængt af træerne, og vi
har netop i denne milde vinter
fældet en del af vore randtræer,
skåret gamle gamle blomstrende buske ned
(de var megahøje) – og tyndet ud i hyld og
pil. Det giver jo lys og luft til underskoven, så
jeg tror, at min lille veninde fra Livø pludselig
vågnede op til dåd efter at have ligget i dvale
nogle år – og yndig er hun i sin nye kjole – og nu
ved jeg jo(igen), hvor hun står! - Lige ved siden
af hende kommer den lille majblomst, der er
i familie med liljekonvallen – og den kommer
i stort tal og dækker jorden helt med sine
nyreformede konvalblade og den lille spinkle
og florlette blomst – jo, den er i fint selskab.
Nu har denne vinter været usædvanlig mild,
og det giver selvfølgelig nogle anderledes
vilkår for faunaen omkring os, hvilket giver nye
”rekorder” for udspring i naturen. Jeg er altid
lidt ambivalent i forhold til rekorder, og jeg ved
da heller ikke helt, om jeg skulle være glad eller
bekymret, da vores meget tidlige bøgetræ lige
udenfor soveværelsesvinduet om morgenen
den 7. april hilste os godmorgen i udsprungen
stand! – I min optik springer bøgen ud til maj
(selvom det vist er længe siden, den har gjort
det så sent), men det passer lidt bedre i mit
verdensbillede.
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Hohøj

Jeg vender lige tilbage til vor morgentur på
Hohøj – Når vi forlader skoven, går rundt
bagom Hohøj og kommer ud på de åbne vidder,
møder der os et fantastisk syn! – Vide grønne
marker, blomstrende hegn med moreller,
fuglekirsebær, bærmispel og ikke mindst slåen
- og selvfølgelig tumler to harer rundt i kåd
forelskelse uden tanke for andet end hinanden
– lærken synger af fuld hals, og pludselig ser vi
den første svale!(rekord?!).
Min mor sagde altid – det er vist en gammel
”say” - at én svale gør ingen sommer, og det
håber jeg da heller ikke, den gør her, for jeg vil
gerne nyde foråret længe endnu.

De trofaste

Nu kan jeg næsten høre ”mine” fugle sige: Hvad
med os – er vi ikke interessante længere, fordi
der er kommet gæster fra den vide verden?
– Jeg skal da lige sige, at de har været til stor
glæde og berigelse i de forgangne måneder.
Vintermånedernes kvækerfinker og mejser er
langsomt blevet afløst af grønirisk, grønsisken,
dompap, kernebider og forskellige mejser – og
her på det sidste drosler og rødhals. Solsort og
ringdue er standfaste, de bor her simpelthen
hele tiden sammen med spætmejse og stor
flagspætte – men stæren må vi desværre stadig
undvære, endskønt vi har mange ledige boliger
-VI har lunt og dejligt vejr i disse dage, og det
varer ikke ret længe, før alle vore æbletræer
står i fuldt flor, og det er så livgivende at se på!
– Samtidig grønnes nu hele skovbrynet –også
egen er allerede nu godt i gang - og pludselig
er det sommer - -

Det lugter muldenstærkt af liv og lyst,
så det er forår nu!
En morgenrosa kølighed fra øst
gir syn for al den herlighed, der kommer,
nu går den lige vej mod lys og sommer.
Kastaniens harpiksfede skytteskæl,
så spændingsfulde nu!
På skaberord: gør lys, af lys et væld,
når højpotente blomsterknopper
sprænges
og løser for et liv, der sommerlænges.
Vor vinterhvide hud får rosenskær,
Guds lys er os for stærkt!
En solsort synger, hør den første stær,
nu synger sindet sine forårssange,
skønt lyset gør mit sikre mørke bange.
Gud, som gir lysets blomst mahognihud
til alle ungers fryd,
giv sjæl og sind, der forårsfoldes ud,
en sjælehud til lysets lange dage,
ja, evig sommer når du er tilbage.
(KEL)

Med dette lille øjebliksbillede fra poesiens
verden ønsker jeg alle en god, varm og
blomsterrig sommer.
Britt Lægsgaard
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Nyt fra kirkeværgen

Pilgrimshuset

Forårets varme og sol har sat gang i
planter og buske i Klosterhaven samt
i ”klosterhavefolket”. Højbedene er
blevet luget, buske er blevet beskåret,
træer er fjernet og blade og grene er
blevet revet sammen. 28 forskellige
gamle og historiske velduftende roser
er blevet plantet og de næste måneder
skal de passes med vand og gødning.
Snart går vi i gang med både
stensætning og med at bygge
redskabsskur. Jo, der er rigeligt for
raske friske havefolk, som jo også skal
have tid til deres egen have. Vil du
være med så kontakt vores kirketjener
Arndt.

Birgitta foreningen har skaffet midler til en større ombygning af Pilgrimshuset. Der er isat
nye vinduer, installeret varmekompresser, og 1.salen er blevet indrettet med nyt loft, så
der nu kan overnatte mange flere gæster.

7. maj er der provstesyn
hvor bygninger og kirkegård
bliver gennemgået for fejl
og mangler samt fremtidige
planer.
Brolægger Lars Lauersen er
i gang med at lægge sten
i pavillonen og fortsætter
derefter på kirkegården
hvor bl.a. området omkring
toiletbygningen og det
østlige
stendige
skal
omlægges.
Peter Ulrich Toubøl
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En af årets begivenheder her i Mariager bliver et nordisk pilgrimsseminar - ”Peregrinus ” – som
på foranledning af Foreningen Den Danske Klosterrute senest er afholdt i Løgumkloster.
Vi glæder os over, at forfatter Jens Kristian Krarup valgte at føre klosterruten omkring Mariager,
og at han har navngivet ruten fra Viborg til Mariager for Birgittaruten.
Denne rute er foreløbig beskrevet på klosterrute-foreningens hjemmeside, men vil også blive
udgivet i bogform i serien om Den Danske Klosterrute fra Helsingør til Frederikshavn, - og
med det kommende Peregrinus her i Mariager i august måned vil der blive sat yderligere
fokus på ruten - og dermed også på Mariager Kirke og Kloster – samt på byen og lokalområdet
generelt.
Programmet for dette seminar indledes således med vandringer mod Mariager fra de fire
verdenshjørner, hvor man så kan vælge mellem to fire dages vandringer fra henholdsvis
Viborg eller Skørping, - eller deltage i kortere dags-vandringer fra Glenstrup eller Hem.
Vandringen fra Viborg starter den 5. aug. med en andagt i Viborg Domkirkes krypt, og herfra
følger man så Birgittaruten mod Mariager. Undervejs gøres der ophold ved Rødding, Lindum
og Hobro kirker. Info og tilmelding: lillian.eriksen@gmail.com tlf. 29210353.
På vandringen fra Skørping den 5. aug. følger man (med enkelte undtagelser) også Den
Danske Klosterrute og gør ophold ved henholdsvis Astrup, -Vive og Falslev kirker.
Info og tilmelding: lars.m.jens@gmail.com
På de kortere vandringer kan man vælge mellem en rute til Mariager fra Glenstrup kirke eller
fra Hem kirke.
I Glenstrup starter man d. 8.aug. kl. 10.00 med en rundvisning i kirken efterfulgt af en kort
andagt, og denne rute går langs Glenstrup Sø via Vester Tørslev, Svenstrup, Nonneholt og
Munkholm, og her vil man også besøge kirkerne undervejs. Info og tilmelding: anniengedal@
hotmail.com
Vandringen fra Hem kirke d. 8. aug. starter først med en andagt kl. 13.00. Info og tilmelding:
bentwalbom@gmail.com
Målet for vandringerne er – ligesom i middelalderen – Mariager kirke, og de efterfølges så af
et Birgitta-seminar med spændende foredrag – musik - og workshops.
Her vil man bl.a. kunne høre professor Brian Patrick McGuire fortælle om ”Birgitta af Vadstena
i lyset af middelalderens spiritualitet. En inspiration for vor tid”, og tidl. domprovst Arndt
Jessen Hansens foredrag om hvad ”Pilgrimsvandring betyder for os i dag – set i lyset af Martin
Luthers reformation” - eller møde pilgrimspræsterne Elisabeth Lidell og Anna Alebo fra Lund
og høre om deres bud på vor tids pilgrimsspiritualitet .
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Derudover deltager forfatterne Jens Kristian Krarup og Bodil Busk Sørensen , og der tilbydes
forskellige workshops som spænder fra ”Pilgrimssange”, ”Ikonmaling”, lokale vandringer m.v.
De indledende vandringer mod Mariager starter således allerede d. 5. aug. mens selve Birgittaseminariet først finder sted fra den 8. august kl. 16.00, hvor de tilvandrende pilgrimme mødes
på Egepladsen og i samlet trop vandrer mod Mariager Kirke.
Her er der andagt og velkomst i Mariager Kirke. hvor alle er velkomne, hvilket selvfølgelig
også gælder søndag den 10. august kl 13.00, hvor der er festgudstjeneste v. sognepræst og
provst Pontoppidan med efterfølgende kirkekaffe og afrunding.
Alle, der har lyst, kan tilmelde sig enten vandringerne eller hele programmet, og man kan
også være med kun den ene af dagene eller blot deltage i et foredrag eller en workshop, helt
afhængig af, hvad der nu har ens interesse.
Program og nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Karen-Marie Holst Jannerup tlf.
25470425 kmhj@klosterruten.dk eller Helga Moos Iversen mail@mytos.net tlf. 28127818.
Vedr. foreningens øvrige program:
Årets første vandring blev ledet af pilgrimspræst i Århus stift Elisabeth Lidell og havde Lyset
som tema. Efter at have fået ”et ord med på vejen” af sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen,
gik turen langs Mariager fjord og hjem igen gennem Vesterskoven i det dejligste solskinsvejr.
”Vandring mod lyset ”d. 30.3
med ”Lys og skygge”
Peregrinus 2014 i Mariager
Per Sloth’s linocut

Nyt fra Birgittaforeningen

Det næste på programmet er Birgittas vandrefortælling i Munkholm med Chr. Christiansen,
Niels Kjeldsen og ut. den 14. juni kl. 14.00 med afrunding i Munkesalen , og derefter har vi
så Midsommervandringen gennem Krattoft skoven d. 26. juni kl. 18.30 med Tove Andreasen
som guide, hvor vi efterfølgende samles omkring bålpladsen i Klosterhaven.
Vel mødt !
f. Birgittaforeningen
Helga Moos

”Langs Mariager fjord” fra vandringen d. 30.3.
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Siden sidst

Adresseliste

Døbte

Præste- & kirkekontor, Klosterstien 12, 9550 Mariager. Tlf. 98 54 11 53
Respektér venligst om muligt at mandag er fast fridag for kirkens personale.

Emil Aagaard Brix
Edith Hornbæk Gjerding
Tue Nygaard Jørgensen
Thomas Kruse Jakobsen

Rosa Mikkelsen
Zander Elias Christensen
Lukas Dahl Ødum
Anna Caroline Nielsen

Begravede
Eva Kathrine Saugberg født Leegaard
Erik Johannesen
Matt Sørensen, Vær Kirkegård
Karl Johan Møller
Anders Grøn

Ann Frisdahl Jensen
Lone Boje Steenfeldt
Mette Marie Hansen født Jensen
Kirsten Bergstrøm født Mogensen

Viede
Heidi Louise Bæhrenz & Morten Skovgaard Reinevald
Charlotte Kjær Tednes & Tommy Kjær Andersen

Velsignede
Sabrina Cathrine Reimer Priess & Thomas Reimer Priess

Indsamlet i kirken:
Folkekirkens nødhjælp:
Børnebibler: 		
Humor mod AIDS:
Kirkens Korshær: 		

kr. 1.478,00
Kr. 1.548,50
Kr. 299,00
Kr. 299,50

Egetræet blomstrer - 2. maj 2014.

Sognepræst
Jacob D. Krogh Rasmussen
Tlf. 21 44 10 54
jdkr@km.dk
Klosterstien 12,
9550 Mariager
Træffes efter aftale

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

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

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

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

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) , Stine Tougaard & 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 juni, juli og august 2014
1. tirsdag d. 17. juni kl. 19:30
Sven-Ingvart Mikkelsen,
Frederiksborg slotskirke

Værker af Bruhns, Scheibe, Guillain,
Couperin, Leif Thybo og Buxtehude.

2. tirsdag d. 1. juli kl. 19:30

Henry Fairs, Birmingham

Værker af Johann Sebastian Bach og hans
søn Carl Philipp Emanuel Bach, der fylder
300 år i år.

3. tirsdag d. 15. juli kl. 19:30

Erling A. Thomsen, Aalborg Domkirke
Værker af Guillain, Duruflé, Carl Philipp
Emanuel Bach, Johann Sebastian Bach,
Gaston Litaize og Léon Boëllmann

4. tirsdag d. 29. juli kl. 19:30

Laurent Beyhurst, Frankrig

Værker af Titelouze, Farnaby, Inglot,
Sweelink, Scheidemann, Tunder
Buxtehude og Bach

5. tirsdag d. 12. august kl. 19:30
Professor Hans Davidsson, Sverige

Værker af Böhm, Krebs, Mendelssohn,
Bach, Duruflé og svenskeren Herchenröder

6. tirsdag d. 26. august kl. 19:30
Ivar Mæland, Norge

Værker af Mæland, Bach,
Guilmant, Thalben-Ball og Sverre Eftestøl

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.

Se meget mere på: www.mariagerkirke.dk

