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Du skal holde, mens legen er god!
Et godt gammelt råd, som er blevet aktuelt for undertegnede.
Det hele startede med, at den daværende sognepræst Knud Erik Lægsgaard spurgte,
om jeg kunne fotografere nogle motiver til kirkebladet. Siden fulgte at den faste
tegnede forside blev erstattet af skiftende forsidefoto. Vi samarbejdede, udvekslede
ideer m.m., og da mine foto kom til at fylde mere og mere, blev det efterhånden mig,
der overtog layout opgaven. Først sammen med Ib Damsgaard og siden med Pernille
Stender. Mariager Kirke har i hvert fald udsendt kirkeblade siden 1945 viser en forside
fra 1958. Jeg har været med siden 2003 og forlader redaktionen efter 44 numre.

Med venlig hilsen og tak for denne gang Peter Ulrich Toubøl.
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Toppen af isbjerget
Det kirkeblad, som du sidder med mellem
hænderne, dækker næsten udelukkende
gudstjenester i Trinitatistiden.
Trinitatistiden indledes med, logisk nok
kan man mene - Trinitatis søndag, og hér er
dagens evangelietekst ”Dåbsbefalingen” fra
Matthæusevangeliet kapitel 28, 18-20.
I Dåbsbefalingen siger Jesus til disciplene:
”Mig er givet al magt i himlen og på jorden.
Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til
mine disciple, idet I døber dem i Faderens
og Sønnens og Helligåndens navn, og idet
I lærer dem at holde alt det, som jeg har
befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage
indtil verdens ende.” Det er ord, et skriftsted,
som ikke alene lyder på Treenighedens
festdag, men som lyder hver gang, der er dåb
i kirken - hvilket der glædeligvis er ganske
ofte i Mariager Kirke, og ganske ofte flere af
gangen!

Dåben

Dåben er jo det ene af vores Evangeliske
Lutherske Folkekirkes to sakramenter (det
andet er nadveren). Et sakramente er en
”frelseshandling”, en udmøntning af hele
Jesu virke, ord og forkyndelse og frelse,
kanaliseret ned i den ”fysiske” handling, som
dåben og nadveren jo er. Men samtidig er
det en ”fysisk” handling, som rummer meget
mere end, hvad øjet ser. På den måde kan
man sammenligne dåben lidt med et isbjerg.
For med isbjerget ser man jo også kun de ti
procent, som er oven vande. Men det faktiske
isbjerg udgøres jo af meget mere,
og sådan er der også meget mere til
dåben, end vandet og ritualets ord
alene. Ja, det vigtigste ved dåben
mangler vi stadigvæk - for det er det,
vi ikke kan se!

mens vi andre holder øje med, at præsten
øser tre håndfulde vand over barnets hoved.
Med dåben - gennem Helligånden stadfæster Gud den samhørighed med
barnet, som har eksisteret siden barnets
skabelse. Gennem dåben skænkes barnet
troens gave, så barnet kan leve sit liv i
visheden om, at end ikke troen er noget,
barnet selv skal præstere, men alene blot
vedkende sig, hvilket også er, hvad forældre
og faddere skal hjælpe til med ved at fortælle
dåbsbarnet om dåben og dens betydning.
Vores frelse og adgang til det evige liv
afhænger ikke af dåben, som man tidligere
havde for vane mange steder at fastslå.
Bibelen er fuld af eksempler på mennesker,
som er kommet til tro på Gud uden dåben
- f.eks. patriarken Abraham, alle troendes
stamfader, og i Hebræerbrevet kap. 11-12
tales der om en hel sky af troens vidner, som
går helt tilbage til Abels tid, og som ikke var
døbt.
Guds nåde og kærlighed kan og må aldrig
blive bundet op på nogen menneskelig
handling. Guds nåde og kærlighed tilsiges
alle mennesker, som måtte søge den, uanset
om de så er døbte eller ej. Vejen til Gud går
på ingen måde igennem kirken - den går
alene gennem Kristus! At tro vi mennesker
på nogen måde skulle have noget at sige
dér, synes jeg faktisk er lidt naivt, for ikke at
sige et udtryk for menneskeligt overmod hovmod!

Helligånden

Det, som virkelig betyder noget ved
dåben, er den Guds Ånd - Helligånden
- som er til stede over og i barnet,
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redningskrans vi griber fat i, når katastrofen
rammer. En gave som ubetinget vil lukke
os alle ind i paradisets have, om den så er
pakket ud eller ej.

Alt er forandret

At vi alligevel har dåben som sakramente,
skyldes Jesu bud til os i dåbsbefalingen om
at gå ud i alverden og døbe alle mennesker
i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn for herigennem at videreformidle og
tydeliggøre Guds gave til alle mennesker.

Folkekirken

Det, at vi fortrinsvis praktiserer barnedåb
i vores Evangeliske Lutherske Folkekirke,
definerer ikke blot vores kirke og trossamfund,
men også vores Gudsforhold, som evangelisk
luthersk kirke. Over for Gud er vi nemlig alle
lige så hjælpeløse, som det lille spædbarn,
som bæres til dåben, og som er fuldstændig
afhængig af hjælp fra sine forældre. Intet kan
vi præstere overfor Gud, hvor meget vi end
selv kan synes, vi har at prale med - intet kan
vi fortjene - alt skænkes vi ved Guds nåde
alene.
Dåben er altså ikke et spørgsmål om
personlig omvendelse, ikke et spørgsmål om
at nu beslutter ”jeg mig” for at tro på Gud, og
cementere det med en dåb. Dåben er ikke
et hæderstegn, som skænkes de udvalgte,
de ”hellige”. Dåben er Guds velkomst af alle
mennesker, også når vi intet evner.
En velkomst hvori vi ikke blot forsikres om
Guds kærlighed og nåde, men hvor også
troens gave skænkes os alle kvit og frit, uden
krav om senest ibrugtagelse. En troens gave,
som når vi vedkender os den, kan danne
vores livs sikre fundament, eller være den
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Nok er ikke meget forandret sådan rent
fysisk efter dåben, med undtagelse af at
håret er blevet lidt vådt. Men alligevel er alt
forandret. For gennem Helligånden er det
i dåben blevet slået fast med syvtommer
søm, at vi er Guds elskede børn. Elsket
med en kærlighed, som vi aldrig kan miste.
Tildelt en nåde, som kan rumme os alle,
også selvom vi måske kan ende i en situation,
hvor vi dårlig nok kan rumme os selv. Skænket
en troens gave, som når vi vedkender os den,
kan give glæde, styrke og taknemmelighed til
et helt liv - også efter døden!
På trods af at dåben er en fysisk handling
- er den skjulte del i virkeligheden det mest
fantastiske af det hele. For selvom vi aldrig får
100 procent vished om, hvad der sker i dåben
- kan vi gennem dåben tro på, at det er sandt,
når Jesus siger til os, at vi for altid skal høre
ham til, og aldrig nogensinde være et sted,
hvor ikke også han er - og med den tro, kan
vi kaste os ud i livet i visheden om, at Gud er
med os - uanset hvad!
sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen

For Børn & Unge
Forældre og Babysalmesang
Som noget helt nyt i Mariager Kirke vil
vi dette efterår tilbyde et forløb med
salmesang for babyer og forældre. Der er
altid blevet sunget i kirken, og i Danmark
har vi en utrolig salmeskat. Den kan vi med
babysalmesang være med til at bevare.
Når man står med et nyfødt barn i
hænderne vil man næsten instinktivt
begynde at synge og nynne for barnet.
Barnet vil kende sin mors og fars stemme,
og sang vil ofte virke tryg og beroligende
for barnet.
Det nærvær som kan opstå mellem
forældre og barn igennem sang, er
altafgørende for den lilles udvikling, og
babysalmesangen kan være med til at
finde lysten og troen på sangen frem.
Vi vil genopfriske salmer og sange, vi
kender fra vores barndom og lære nye. Vi
vil synge og danse med børnene, lytte til
musik og bruge forskellige remedier til at
stimulere barnets sanser.
Efter ca. 35. minutters sang vil der være
en bolle og en kop kaffe eller te, samt
mulighed for en snak. Man kan også varme
flasker og grød i mikroovn.
Vi glæder os til at se jer. Man behøver ikke
være noget sangtalent! Barnet elsker fars
og mors stemme - også selvom tonerne
ikke er helt rene

Babysalmesang
foregår
følgende
fredage i klosterets munkesal:

Kl. 10 på følgende fredage:
26. september - 03. oktober
10. oktober - 24. oktober
31. oktober
Man behøver ikke tilmelde sig, man møder
bare op. Spørgsmål kan rettes til Stine
Tougaard 61721153

Familiegudstjeneste - torsdag den 2. oktober kl. 17.00
Efter den korte familievenlige gudstjeneste er der traditionen tro fællesspisning
i klostret. Vi slutter, så alle sengetider kan overholdes. Alle er velkomne - også
bedsteforældre og børnebørn. Der er ingen tilmelding og den efterfølgende
fællesspisning er gratis.
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Konfirmanddag
Onsdag den 24. september sættes
tiden tilbage til 1500 tallet i og omkring
Mariager Kirke og Kloster. På denne dag
løber vores årlige middelalderdag for
hele provstiets konfirmander nemlig
af stablen. Konfirmanderne skal i
løbet af dagen opleve tiden omkring
reformationen på tæt hold og løse en
række opgaver. I den forbindelse har vi
brug for frivillige, som vil være med til at
skabe gode rammer for dagen.
Der er opgave for enhver smag, man kan
deltage som kaffebrygge, biskop, djævel,
nonne, præst, ridder, snobrødsbager eller
andre. Interesserede bedes henvende sig
til Stine Tougaard 61721153 eller
sto@km.dk

Gensyn med gamle konfirmander
I løbet af konfirmationsundervisningen kommer vi, som præster, tæt på de
unge mennesker, og det er med vemod, at der tages afsked med et hold,
når de er konfirmeret.
Derfor vil vi her i efteråret invitere forårets konfirmander til film, 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 konfirmander vil få en invitation til arrangementet i starten af skoleåret.
Vi glæder os til at se jer – Stine og Jacob
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Friluftsgudstjeneste på Sødisbakke
Onsdag den 18. juni blev der for første gang afholdt friluftsgudstjeneste på Sødisbakke.
Efter et ønske fra Sødisbakke on en friluftsgudstjeneste prøvede vi det, og sikke en
succes det blev.
I ugerne op til gudstjenesten havde Samværs & Aktivitetstilbuddets Udehold lavet et
fantastisk flot egetræskors, som også havde adstedkommet mange gode snakke om
kors og kristendom. Korset blev lavet af et egetræ, som stormen Bodil havde væltet oppe
på Sødisbakke og med det som fikspunkt, flankeret af skovens grønne træer, fejrede vi
sammen en skøn pinsegudstjeneste.

Og dér på festivalpladsen- ”fælleden” på Sødisbakke, på den varmeste dag
hidtil på året, blev en tradition skabt og vi glæder os til næste år!

Tilbud til alle i 5. klasse – Midi-konfirmander!
Hvem er jeg, hvem er vi, hvem er Gud?
Det er spørgsmålet, vi over tre eftermiddage (tirsdag den 30. september, torsdag den
2. og fredag den 3. efter skole) samt hele lørdag den 5. oktober, sammen skal prøve at
finde ud af! Der bliver nogle sjove timer, hvor vi skal være kreative - også med vores
mobiltelefoner - 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!
Tilmelding senest tirsdag den 23. september til en af sognepræsterne enten på mail
sto@km.dk eller jdkr@km.dk eller telefon 61721153 (Stine), 21441054 (Jacob).
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Ecumenical Camp Loreto
I samarbejde mellem
Mariager Menighedsråd
og
Mellemkirkeligt
Samvirke fik vi - Frederikke
og Anna Sofie Krag tilbudt en lejrtur til Italien
for kristne unge sammen
med ni andre danskere.
Vi vil gerne dele denne
enestående
oplevelse
med jer og anbefale turen
til andre unge, der er
nysgerrige på kristendom,
kultur og Italien.
Ecumenical Camp i Loreto
er en lejr på et kloster for
kristne unge mennesker
fra forskellige steder i Europa. Lejrens
hovedformål er, at de unge skal lære om
hinandens kulturer og trosretninger og
finde ud af, hvordan alt dette kan forenes.
På lejren bliver fordomme nedbrudt og
et stærk fællesskab opbygget, hvor der er
plads til alle. Alt dette sker i rammerne af
den smukke italienske by Loreto, der både
byder på lækre sandstrande, enestående
natur og en smuk, gammel bydel.
Deltagere på lejren kom fra fem forskellige
lande. Der var de lutherske danskere og
svenskere, de anglikanske englændere, de
romersk katolske italienere og rumænere,
der både var græsk katolske og ortodokse.
Alle kom med det samme formål: At lære at
acceptere andre trosretninger og kulturer.
Alt dette skete i et virvar af forskellige
sprog, fordybelser, diskussioner og sange,
der til tider kunne virke fuldstændig
uoverskueligt og andre gange give en
stærk følelse af fællesskab. Ecumenical
Camp i Loreto var med til at give os unge
europæere et håb om, at man godt kan
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have et stærkt fællesskab trods forskellige
trosretninger og andre kulturelle forhold.

En dag på campen

Kl. 7:30 flød der højt musik ind i alle
værelserne, og det var tid til at stå op og
gøre sig klar til det første punkt på den lange
dagsorden. Inden morgenmaden blev
serveret, skulle vi til morgengudstjeneste,
der blev afholdt af lejerens præster.
Gudstjenesterne varierede meget både i
længde, sprog og traditioner. Det var lige
fra halvanden times messe og lovsang på
rumænsk, en gudstjeneste med græsk
ortodokse traditioner, til en gudstjeneste
på svensk i luthersk tradition, der varede
omkring en halv time. Efter morgenmaden
var der bibeltime, hvor vi hørte et oplæg
om dagens bibeltekst.
Hver dag havde sit eget tema, der
passede til bibelteksten. Det kunne være
kærlighed eller Helligånden, og temaet
var gennemgående i resten af dagens
aktiviteter.

Hele lejren var delt ud i 15 smågrupper. I
grupperne skulle vi diskutere spørgsmål og
dagens tema. Til sidst skulle hver gruppe
tegne eller skrive deres konklusioner ned
på en stor puslespilsbrik. Gruppearbejdet
var både spædende og hyggeligt. Selv
om folk kom fra forskellige lande, havde
forskellige traditioner og forskellige aldre,
var der en åbenhed i gruppen, hvor vi kunne
sige vores mening. Da gruppearbejdet var
færdigt, skulle vi igen ind i kirkerummet. Vi
fik alle tildelt et lille lys, inden vi gik ind og
satte os. Her fik vi en halv time til at sidde
stille og tænke tingene igennem. Der blev
ikke prædiket - kun spillet afslappende
musik. Når vi havde lyst, kunne vi gå op
og tænde vores lys ved altret. Lyset kunne
være en bøn eller for en person, som man
tænkte på. Til sidst strålede mere en 100
lys fra altret.
Middagsmaden blev serveret i form af to
varme retter, så der var mere en rigeligt
mad for os, og derefter havde alle på lejren
fri til at gøre det, vi havde lyst til. De fleste
tog til byen eller stranden i Loreto, men
der var også mulighed for bare at blive
hjemme og slappe af. Når vi kom hjem,

skulle alle grupperne fremlægge det, som
de havde snakket om og vise, hvad de
havde lavet på deres puslespilsbrik. Vi fik
et indblik i de andre gruppers diskussioner
og tankegang, og selv om diskussionerne
i grupperne tit var forskellige, så kom alle
grupperne mere eller mindre altid til de
samme konklusioner. Herefter blev vi alle
guidet udenfor, og i en halv time var der ro
over lejren, hvor folk kunne være lidt alene
og bede eller bare slappe lidt af. Vi sad alle
i små grupper eller gik lidt rundt alene. Det
var meget stemningsfuldt, at selv om vi var
en hel gruppe unge mennesker sammen,
der elskede at snakke og grine, så var alle
bare helt afslappede og stille i den halve
time.
Inden aftensmaden var der en kort
gudstjeneste, og der blev bedt eller
sunget en bordbøn. Derefter blev der
igen serveret rigeligt med mad til os alle.
Herefter havde vi valgt os på workshops,
som vi skulle ud og arbejde i. Det kunne
være kor, dans, engelskundervisning mm.
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Ind imellem det tætpakkede program var
der tid til at snakke og hygge sig med andre
unge. Der var altid liv på lejren, og alle var
friske på at lære hinanden at kende. Der
blevet leget, spillet musik, diskuteret og
hygget på hele klosteret, så der var ikke tid
til at kede sig.

Udflugter

I løbet af lejren var der to udflugter. Den
første udflugt, som vi var på, var en lille
pilgrimsvandring fra campen til basilikaen
i Loreto. Med de tilstedeværende landes
faner gik hele lejren i samlet trop mod den
store kirke på toppen af bjerget. Det var en
hyggelig tur derop. Folkene i byen hilste på
os fra husene og vinkede fra bilerne, mens
vi gik og sang og snakkede. Da vi endelig
noget toppen af det lille bjerg og trådte
ind i basilikaen, var det, som alle blev stille
en lille tid. Det var som at træde tilbage i
tiden. Munke og nonner vandrede rundt
over det hele inde på torvet foran kirken, og
hele pladsen var omringet af gamle huse og
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den store smukke kirke, hvor vi afholdte en
gudstjeneste for alle lejrens deltager. Efter
gudstjenesten kunne vi gå rundt og se den
gamle bydel ved kirken, og i små grupper
gik vi hjem til lejren.
Den anden udflugt vi var på varede en hel
dag. Først blev hele lejren kørt i busser ud til
den italienske by Fano, hvor vi mødtes med
byens borgmester. Her fortalte vi om lejren,
sang og dansede romansk folkedans. Vi sad
ude tæt ved stranden, og hele tiden kom
der flere og flere folk udefra, som stoppede
nysgerrigt op og så på, hvad vi lavede, og få
af dem satte sig endda ned til os og blev en
del af fællesskabet.
Efter mødet med borgmesteren, gik hele
lejren til Fanos kirke, hvor der blev afholdt en
gudstjeneste for os. Herefter blev lejren delt
i fire grupper, og hver især blev vi kørt ud
til forskellige steder, som vi skulle se. Vores
gruppe blev kørt ud til en moderne kirke,
hvor mange unge var. Vi legede og dansede,
inden vi gik ind for at spise den femretters
menu, der var blevet forberedt til os.

Vi spiste og spiste i halvanden time, inden vi
igen gik udenfor og slappede lidt af, mens vi
hørte om kirken og diskuterede, hvad kirken
betød for os. Inden vi forlod stedet, viste de
os kirken, og der blev bedt en bøn.
Derefter mødtes alle fra lejren igen, til en
gudstjeneste, og hver nation tændte et
lys på altret og sang en sang eller salme,
der tit blev brugt i deres hjemland. Efter
gudstjenesten havde vi lidt fri, inden vi
skulle ind til aftensmad, hvor der igen blev
serveret flere retter mad. Til sidst blev vi alle
fragtet hjem igen efter en utrolig hyggelig
og mættede tur.
Vi er glade for at få muligheden for at
opleve denne spændende lejr, der giver et
unikt indblik i, hvordan det er at være ung

og kristen. Det har både været en stor og
grænseoverskridende oplevelse at stå til
ansvar for sin egen tro og videregive sine
traditioner til andre unge. Lejren har givet
os begge et indblik i vores egen tro, og
samtidig fået fjernet en del fordomme om
andre kristne trosretninger.
Alle dem, som er unge og har en lille
interesse for kultur og kristendom, burde
tage til Loreto til næste sommer. Det er en
ubeskrivelig oplevelse.
Yderligere informationer om lejren kan læses
på www.giovaniloreto.it/ecu_pag_campo.
asp. Her er der forskellige informationer
og billeder af lejren. Derudover er det
også muligt at blive opdateret i facebookgruppen ”Ecumenical Camp”.
Frederikke og Anna Sofie.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til fem spændende studiekredsaftener, hvor vi

under overskriften ”5xGrundtvig” både vil blive klogere på Grundtvigs liv, tænkning
og salmer, og diskutere forskellige emner med udgangspunkt i Grundtvig. Nærmere
beskrivelse af de enkelte aftener vil følge i næste kirkeblad.
De fem studieaftener er:
Torsdag den 29. januar- Torsdag den 12. februar -Torsdag den 26. februar
Torsdag den 12. marts - Torsdag den 26. marts
Studiekredsen begynder kl. 19.30 og slutter seneste kl. 21.30. Der kræves
ingen forkundskaber og den er åben for alle interesserede og der er intet krav
om deltagelse i alle aftenerne.
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Det har sikkert lydt aldeles forfærdeligt
Forestil dig engang, at vi i de næste 250
år ikke lyttede til musik. Lad os antage,
at det ikke var muligt at afspille en cd
eller anden form for digitalt medie til den
tid. Ikke engang NSA ville kunne afspille
musik. Spolebånd og kassettebånd er jo
for længst udrangeret.
Af lokalpatriotiske grunde tager vi ”Only
teardrops” som tænkt eksempel. Er man
fra Mariager og glad for let popmusik,
ved man, hvordan den skal lyde. Den skal
lyde, som den lyder!” Enkelt. Det ved de
bare ikke noget som helst om i efteråret i
det herrens år 2264. Det eneste de har til
den tid, er noget falmet nodepapir med
nogle akkorder, en melodi og en tekst,
samt lidt oplysninger om, at sangen vandt
et hedengangent melodi grandprix anno
første halvdel af det 2100 århundrede.
Gad vide hvad fremtiden ville få ud af
det? Sikkert ikke noget godt. I dag husker

vi primært musikken, fordi vi hører den.
Ikke fordi vi videregiver den på nodepapir
for eftertiden. Vi videregiver musik som
lydfiler, men allerede nu ved vi, at cd-en
ikke holder så evigt, som vi blev lovet i
80’erne, og ligeledes ved vi, hvor mange
ting der går tabt med årene. Det vil også
komme til at gælde for digital musik.
Det er en helt anden virkelighed end
de forrige århundreders praksis, og det
kan gå hen og blive et stort historisk
problem, ligesom Internettets flygtighed
ikke efterlader mange kilder til eftertiden,
selvom vi går og tror det modsatte.

En anmeldelse efter min smag

I forbindelse med at jeg sad og skrev
programnoter til sommerens koncerter,
faldt jeg over en anmeldelse af en cd med
en indspilning af Johann Sebastian Bachs
store uforklarlige messe i h-mol.

Concerto Copenhagen er stiftet i 1991 og har gennem årene tiltrukket de dygtigste musikere, der spiller på
originalinstrumenter. Det er nemlig konceptet. Disse instrumenter kan få musikken til at lyde på en anden måde end
moderne instrumenter. Med sig har CoCo fire solister Eline Soelmark, Francine Vis, Martin Vanberg og Jakob Bloch,
der synger såvel solistpartierne som korsatserne.
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Anmeldelsens grundhypotese var, at denne 15. oktober.
cd lød godt i modsætning til, hvordan det Der kommer Concerto Copenhagen nemlig
måtte have lydt, da Bach selv opførte sin endnu engang på besøg i Mariager Kirke.
store latinske messe.
Har du været til en af de øvrige koncerter,
I Mariager Kirke har vi et fint varmesystem, vil du sikkert give mig ret i, at det er en stor
der sørger for, at kirkegængere år ud og år smittende oplevelse.
ind kan sidde komfortabelt i 19,5 graders Det er så gennemført professionelt!
varme og afsynge salmer og drikke kaffe,
og hvad der ellers hører til en moderne Bach-kantater er porten til Bachs
gudstjeneste nu om dage.
kunst
Det havde man ikke for 250 år siden. Der Sådan sagde min yndlingsdirigent om
har været koldt og klamt i kirkerne.
Bachs kantater. Der er bare det lille problem,
I dag har vi veluddannede musikere, der at Bachs kantater ikke er musik, der hører til
ikke spiller af simpel
de store klassiske hits.
nød, eller fordi de er
Det er jo egentlig
tvunget til det.
gudstjenestemusik.
Sådan var det ikke for
Beregnet til fremførel250 år siden.
se i søndagens gudsDer var musik et
tjeneste, med orkester,
levebrød for dem, der
kor og solister og hele
kunne spille.
udtrækket.
I dag har vi folk, der
Den slags ekstravagansynger i kor, fordi de
cer er vi for længst
kan lide det og gerne
holdt op med, og
vil øve sig på musik,
klarer nu om dage
der skal fremføres.
Eline Soelmark er en af i alt fire solister,
gudstjenester med et
der synger såvel solistpartierne som de to
For 250 år siden havde
enkelt instrument og en
obligatoriske korsatser, der er kutyme i en
man nogle latinskole
enkelt musiker. Billigt!
normal Bach-kantate.
drenge, man kunne
I dag er Bachs kantater
tvinge til at synge om
koncertmusik, som dog ret sjældent
søndagen. Ellers fik de sikkert prygl, og så opføres, så der er rigtig god grund til at
var det jo et let valg.
bruge en onsdag aften i efterårsferien til at
Med andre ord: forudsætningerne for at fornøje sig selv med at lytte til den musik.
frembringe smuk musik er mere gunstig nu (Koncerten finder sted onsdag d. 15.
end nogensinde.
oktober, og den er arrangeret af Hobro

Det kommer til at lyde aldeles Musikforening, og entréen er derfor 120 kr.
himmelsk.
Ved medlemskab af Hobro Musikforening
Der er tale om dygtige musikere og sangere,
der spiller og synger, fordi de elsker musik.
Nogle af dem har spillet i Mariager Kirke
flere gange, og jeg ved, at de elsker
omgivelserne, kirkerummet og akustikken.
De, som ikke har spillet her endnu, vil
sikkert mene det samme efter koncerten d.

eller en af de samarbejdende musikforeninger, er der gratis adgang via
medlemskabet. Skulle du ønske det, kan du
finde informationer på www.hobromus.dk).
Har du aldrig hørt en Bach-kantate? Må jeg
foreslå, at råde bod på det i Mariager Kirke.
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Orgelfestival - gaaaaaab

Hvem har ikke lyst til at gå til 16
orgelkoncerter på fem dage?
Ja, jeg har i hvert ikke! Jeg kommer nu nok
til at gå til 8-9 af dem, og det er bestemt
også en hel del.
Mariager Kirke er nemlig medarrangør
af ”Aarhus Symfoniske Orgelfestival”. En
festival, der finder sted hvert andet år,
og som hver gang har en enkelt koncert
henlagt til Mariager Kirke.
I år er det faktisk selve åbningskoncerten,
der finder sted onsdag d. 29. oktober i
Mariager, ved det beskedne orgel i den lille
købstad med de mange roser.
Ingen ringere end domorganisten fra
Stockholm, Matthias Wager, kommer og
spiller.
Han er ikke en tilfældig organist på
gennemrejse, men er en alsidig herre, der
har vundet orgelkonkurrencer, undervist
og koncerteret til den store guldmedalje.
Ellers sidder man ikke på den orgelbænk,
hvor han til dagligt sidder.
Der tages en beskeden entré på 50 kr.
til koncerten. Man kan jo selvfølgelig
også købe et partoutkort på www.
aarhussymfoniskeorgelfestival.dk,
som
giver adgang til alle koncerter inkl.

en koncert torsdag aften med Aarhus
Symfoniorkester. Har du kun plads til en
enkelt koncert i din overfyldte kalender?
Må jeg da anbefale Mariager Kirke. Det
bliver godt.

Det er 100% sikkert 100% fejlfrit

For sådan er det, når man indspiller en cd
eller en DVD. Vil du opleve fejlfrit teater, så
se en film. Vil du opleve fejlfri musik, så hør
en CD.
Det er nu en kombination af begge dele,
der er på programmet i Munkesalen
torsdag d. 6. november. Her lige efter alle
helgen, hvor vi jo mindes de døde, er der
mulighed for at opleve Johannes Brahms
”Ein deutches Requiem”. Ikke med levende
musikere, men med en ganske effektiv og
levende DVD-afspiller. Det er nemlig det,
der kan lade sig gøre!
Selve værket er himmelsk smukt. Skrevet
på baggrund af Brahms mors død i 1865,
og ulig alle andre requier, fordi teksten er
på tysk.

Mattias Wager er født i Stockholm
i 1967, hvor han aflagde eksamen
med udmærkelse.
Han
vandt
førstepris
ved
orgelkonkurrencerne i Strängnäs
i 1991 og i Paris 1995 samt i i St
Albans i England i 1995.
Han spiller ved åbningskoncerten af
Aarhus Symfoniske Orgelfestival på
Mariager kirkes store orgel.
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Ca. sådan har Brahms set ud, da han mistede sin mor i
en ganske ung alder.
Det tog ham omkring tre år at færdiggøre sit ”tyske
requiem”, men så holdt han også partitu-ret i hånden
til et af den vestlige verdens smukke-ste stykker musik.
Skrevet for symfoniorkester, kor og en enkelt solist, som
det sig hør og bør i store personlige requier, men teksten
er Brahms personligt ud-valgte tekster fra Biblen, og på
den måde sætter han en stor streg under værket som
ikke liturgisk requiem men et koncertrequiem.
Koncerten afholdes ved hjælp af Munkesalens store TVskærm, en DVD-afspiller og et glas grav-øl ved de runde
cafe-agtige borde.
Koncertoplevelse på en anderledes måde.

kalenderen - efterår, og der vil jo logisk set
være efterårsmusik til en efterårskoncert.

Der er nok at gå til - så gå
Normalt er teksten på latin, men Brahms
tog sig sine frihedsgrader i denne
ualmindeligt smukke sørgemusik over en
mor, der må have betydet så meget for
Brahms, at han var i stand til at skrive et af
sine hovedværker i en ganske ung alder.
Kirkens organist vil kort gennemgå værket,
inden det afspilles, og bagefter kan man
passende nyde en himmelsk gravøl.

Det er helt sikkert ikke helt så
fejlfrit

Helt så fejlfrit, som en DVD opførelse med
nogle af verdens bedste musikere, bliver
klosterkorets efterårskoncert garanteret
ikke. Til gengæld bliver det lokalt og
ganske levende.
Der bliver både korsang, solosang og
klaverspil. Klosterkoret øver om onsdagen i
Munkesalen, og de musikalske herligheder
finder sted onsdag den 26. november kl.
19:30. Den dag er det stadig - ifølge

Der er lige en sygeplejerske, der har
udgivet en bog, hvor hun har siddet ved
døende mænd, og talt med dem om, hvad
de fortrød igennem livet. Ikke mærkeligt
fortryder de fleste, at de arbejdede for
meget og ikke tilbragte nok tid med deres
børn/familier.
I dag har vi - hvis vi kollektivt vil - mulighed
for, at det ikke er sådan.
Den mulighed havde man sikkert ikke for
250 år siden. Da var levevilkårene noget
anderledes, for nu at sige det mildt.
I dag er der også den mulighed, at man
fortryder den musik, man IKKE fik hørt.
Så bare kom i gang. Her eller der. Der
er megen musik at tage af og mange
forskellige koncertsteder, men har du kun
plads til et enkelt? Må jeg da anbefale
Mariager Kirkes musiske tilbud.
Organist Mikael Ustrup

www.musik.mariagerkirke.dk
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Tulipanerne af Vibeke Guldberg Madsen
En solskinsdag i maj
skød smukke, ranke tulipaner
fra livmor jord
op i den klare, friske luft,
og solen skinned’ dagen lang
og vinden blæste mildt
så blomsterne udfolded’ farverne
de stod i hundred’vis
i mine blomsterbede
de strålede, de duftede,
de tiltrak bierne,
de elsked’ livet
med al den glæde,
de rummede,
den glæde, som våren havde vakt.
Skønt de var mange,
der skulle dele pladsen,
så så de ikke surt til naboblomsten,
de vidste, at vor jord er fælleseje,
og at der nok af solskin er til alle,
at deres løg i bund og grund er ens,
at danske løg, at polske,
hollandske, rumænske
har samme værd for Skaberen,
at alle løg har voksekraft
til blomstring,
når mulden er dem venligtsindet.
Da solen havde skinnet varmt i dagevis
iblandet lette bygers læskedrik,
og vinden med sin milde hvisken
ha’d’ skånet deres pryd,
så tro’de de, de var i Paradis,
dog, Paradis er her på jorden
i korte stunder kun at finde,
så vejret ændredes
og regnen styrtede
mens vinden blæste kraftigt,
og blomsterne blev disharmoniske
de tabte farverne, faconerne,
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til sidst så lå kronbladene i dynger
på jorden, rådnende,
de grønne stilke stod tilbage,
tabsramte, sørgende,
og tog mod regn og stormkast;
de vidste, at de nu var jaget ud,
var blevet underlagt forgæng’ligheden,
for sådan er Guds plan,
at intet træ, ej heller nogen tulipan
skal vokse ind i himlen,
alt har sin tid, alt har sit sted.
Den grønne stængel visned’ ned
i som’rens løb,
den bøjed’ sig mod jorden,
men vidste dog helt sikkert,
erfaret, drømt,
at Paradisets lys og glæde findes,
dens længsler fik et mål
at rettes mod.
Da vint’ren kom, sank død til jord
hver enkelt tulipan, hvert enkelt individ,
men dybt i mulden
under sneens dække
lå livets urkraft gemt,
den kerne, der er hele meningen,
det løg, der binder slægt til slægt,
Guds plan, som tulipaner efterlever.
Så næste vår, da solen skinnede …..............
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GUDSTJENESTER
September

07. 10:00
12. søndag efter trinitatis Matthæus 12,31-42 		
14. 10:00 		
13. søndag efter trinitatis Lukas 10,23-37 		
21. 10:00 		
14. søndag efter trinitatis Johannes 05,1-15 		
		Høstgudstjeneste
28. 10:00 		
15. søndag efter trinitatis Lukas 10,38-42 		

ST
JDKR
JDKR
ST

Oktober

02. 17.00		Familiegudstjeneste				JDKR
05. 10:00		
16. søndag efter trinitatis Johannes 11,19-45 		
JDKR
12. 10:00		
17. søndag efter trinitatis Markus 02,14-22 		
JDKR
19. 10:00		
18. søndag efter trinitatis Johannes 15,1-11
ST
26. 14:00		
19. søndag efter trinitatis Johannes 01,35-51 		
ST/JDKR
		
Konfirmandgudstjeneste, samt Orienteringsmøde

November
02. 10:00		
09. 10:00		
16. 10:00		
23. 10:00		
30. 10:00		

December
07. 10:00		

Alle Helgen søndag Matthæus 05,13-16		
21. søndag efter trinitatis Lukas 13,1-9 			
22. søndag efter trinitatis Matthæus 18,1-14		
Sidste søndag i kirkeåret Matthæus 11,25-30 		
1. søndag i advent Matthæus 21,1-9		

JDKR
ST
JDKR
JDKR
ST

2. søndag i advent Lukas 21,25-36

JDKR

		

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

Sødisbakke:

Torsdag den 25. september kl. 10.15 - Stine Tougaard
Torsdag den 18. december kl. 10.15 - Jacob D. krogh Rasmussen

Fjordvang:

Fredag den 26. september: Stine Tougaard
Fredag den 31. oktober: Aksel Breinegaard
Fredag den 28. november: Jacob D. Krogh Rasmussen

Menighedsrådsmøder
Afholdes i Klostersalen på tirsdage kl. 17.00. Der er offentlig adgang.
Mødedatoer: 30. august, 28, september og 25. november.
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ANDRE AKTIVITETER i kirke og kloster
September
02. 10.00
16. 10.00
21. 10.00
24. 08.00
26. 10.00
30. 10.00
30. 15.00
30. 17.00

Oktober
02. 15.00
02. 17.00
02. 19.30
03. 10.00
03. 14.00
04. 10.00
10. 10.00
14. 10.00
15. 19.30
17. 10.00
20. 09.00
24. 10.00
26. 14.00
28. 10.00
28. 10.00
29. 19.30
31. 10.00

Formiddagshøjskolen - Klostersalen
Formiddagshøjskolen - Klostersalen
Høstgudstjeneste med efterfølgende auktion
Konfirmandløb - Kirke og Kloster
Forældre/barn salmesang - Munkesalen
Formiddagshøjskolen - Klostersalen
Midi-konfirmander - Konfirmandlokalet
Menighedsrådsmøde - Klostersalen

Midi-konfirmander - Konfirmandlokalet
Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning
Sangaften - Munkesalen
Forældre/barn salmesang - Munkesalen
Midi-konfirmander - Korfirmandlokalet
Midi-konfirmander - Udflugt til Viborg
Forældre/barn salmesang - Munkesalen
Formiddagshøjskolen - Klostersalen
Koncert, Concerto Copenhagen - Kirke, entré
Forældre/barn salmesang - Munkesalen
Grandækningskonkurrence - Kirkegården
Forældre/barn salmesang - Munkesalen
Orienteringsmøde - Kirken
Formiddagshøjskolen - Klostersalen
Menighedsrådsmøde - Klostersalen
Orgelkoncert, Domorganist Mattias Wager - Kirken, entré
Forældre/barn salmesang - Munkesalen

November

02. 19.30 & 21.00 Alle helgen Aftenmusikgudstjeneste - Kirken
06. 19.30
”Lær og lyt” - Bramhs Requien - Munkesalen
11. 10.00
Formiddagshøjskolen - Klostersalen
25. 10.00
Formiddagshøjskolen - Klostersalen
25. 17.00
Menighedsrådsmøde - Klostersalen
26. 19.30
Klosterkorets efterårskoncert - Munkesalen - gratis

December
09. 10.00

Formiddagshøjskolen - Klostersalen
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Formiddagshøjskolen
Program, efterår 2014
2. 9. Kristian Bøcher:
Gud er død – og vi keder os!
”Intelligente mennesker keder sig aldrig”,
siger man. Men det passer ikke; de fleste
af os kan sagtens kede os alligevel! Men
hvad vil det egentlig sige at kede sig?
Hvorfor har de fleste af os det svært med
kedsomheden og skynder os væk fra den?
Og hvad mister vi, hvis ikke vi tør tage
ophold i kedsomheden? Og til slut: findes
der en dybere, eksistentiel kedsomhed,
som kun Vor Herre kan hjælpe os med at
tage livtag med?
16.9. Egon Nielsen, pensioneret tolder,
Frederikshavn: ”Rødspætten” – landets
smugler nr. 1 og alle de andre
i ”Rødspætteligaen” og
”Husmandsligaen.”
Egon Nielsen var tolder i Frederikshavn
i næsten 40 år og fortæller om sine
oplevelser og de skrappeste smuglere af
bl.a. cigaretter i 60´erne og 70´erne.
30.9. Troels Kold, organist ved Øster
Hurup og Als Kirker, om Aakjærs liv og
sange
14.10. Lene:
Det moderne Gennembruds kvinder.
Det moderne gennembrud var en
kritik af det autoritære patriarkat sidst i
1800-tallet. Det nye var, at også kvinderne
fik stemmer og gav sig til at fortælle
deres historier bl.a. om pigeopdragelsen,
som de mente ødelagde pigens
oprindelige natur og med løgn og
fortielse tilpassede hende en
utidssvarende kvinderolle.
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28.10. Mogens Blume Schmidt,
pensioneret konsulent og
forretningsmand:
Storm P. – Mennesket og humoristen
Storm P. var et hyperaktivt, morsomt og
hjertevarmt menneske, der bevarede sit
barnesind hele livet igennem.
Næsten overalt hos Storm P. er der tale
om en sympati med det, der fremkalder
smilet, altså hverken hån eller satire - men
ægte humor.
Foredraget belyser dette, og der lægges
op til spørgsmål undervejs, også
inspireret af de mange billeder.

11.11. Sognepræst Erik Johansen: Fra
Købmandsdisk til skyttegrav
Sognepræst Erik Johansen, Nørbæk,
fortæller med udgangspunkt i sin
morfars dagbøger om tilværelsen
som dansksindet sønderjyde under 1.
Verdenskrig, hvor han måtte gå i krig fra
en tilværelse som købmand. Sideløbende
hører vi om familien derhjemme; også
for den blev tilværelsen en kamp, nemlig
for at få mad på bordet og for at holde
frygten på afstand.
25.11. Hans Kaalø:
Mariager II: Begivenheder og personer
i byens historie
Der var vist mange, som syntes, at de
ikke havde fået nok af Hans Kaalø’s
beretninger, billeder, og sange fra
lokalarkivet, da han sidst var på besøg –
derfor har vi overtalt ham til at komme og
fortælle videre – og selvfølgelig spille op
til nogle fælles sange.
9.12. Juleafslutning.
Julefrokost og program med
overraskelser

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

Kirkekaffe

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

Nyt 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 til enhver tid afmelde
dig igen.
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Grandækningningskonkurrence
Mandag d. 20. oktober vil der være ca.
100 gravere og medhjælpere samlet på
Mariager Kirkegård.
Det er FAKK Randers afdelingen (Forbundet
af kirke- og kirkegårdsansatte), som hvert
år arrangerer en grandækningsdag på
en kirkegård i afdelingens område, som
dækker fra Mariager i nord til Langå i syd
og så hele Djursland.
Det vil være gravstederne på den vestlige
del af kirkegården (ved kirkens p-plads)
der vil blive brugt til konkurrencen.
Konkurrencen foregår på denne måde,
at graverne skal arbejde sammen 2 og 2,
om at få lavet den flotteste grandækning.
Der bliver trukket lod om, hvem der skal
arbejde sammen, og en uøvet kommer
altid sammen med en øvet.
Det er nu hvert hold, der sammen skal
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blive enige om, hvordan de vil pynte deres
gravsted og hvilke materialer (grønt), de vil
bruge, og at de ikke bruger mere gran, end
der er beregnet til hvert gravsted.
Der er altid en god stemning sådan en dag,
hvor der bliver arbejdet på fuldt tryk om
formiddagen for at prøve at få ideerne ført
ud i virkeligheden.
Om formiddagen vil der også være
forskellige stande på kirkegården, hvor der
vil blive vist og solgt forskellige ”kirke- og
kirkegårdsting” til de fremmødte gravere.
Efter middag vil graverne få lidt tid til at
finpudse deres grandækninger, og derefter
skal alle deltagerne stemme om, hvilke
gravsteder der er pænest.
Vinderne af grandækningskonkurrencen 2013 på
Thorsager Kirkegård

Der arbejdes meget koncentreret med at få lavet en flot pyntning.

Imens graverne har travlt med deres
grandækninger og får sig en snak med
kollegaerne, er FAKK’s bestyrelse travlt
beskæftiget med at fotografere og få
nedskrevet kommentarer (ris/ros) til hvert
gravsted.
Graverne og medhjælperne samles så til
eftermiddagskaffe, og imens vises der
på storskærm billeder af hvert enkelt
gravsted, og bestyrelsen kommer med
kommentarer til grandækningen.

Dagen sluttes så af med, at stemmesedlerne bliver talt op, vinderne af
grandækningskonkurrencen bliver fundet.
Når den årlige grandækningskonkurrence
er overstået, venter der graverne en tid
med gran-kreationer og forhåbentligt
også en tid med ”godt” vejr til at ligge på
knæ og få lagt adskillelige kilo gran på
gravstederne, inden julen står for døren.
Luftfoto af kirkegården.

Høstgudstjeneste med efterfølgende auktion over høstoffer
Søndag den 21. 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 overflod, 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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Nyt fra kirkeværgen
Brolægger Lars Lauersen er trods
sygdom
næsten
færdig
med
stendiget, når dette skrives. Derefter
skal
indgangsbelægningen
foran
toiletbygningen omlægges.
I Klostersalen er lamperne blevet
ombygget så de kan lysdæmpes, så nu er
der mulighed for at tilpasse lyset også til
hyggelige arrangementer.
Stormen har været hård ved kirkens tag,
så det trænger endnu engang til at få
repareret understrygningen. Det er nu
20 år siden kirken blev kalket indvendigt,
hvilket vi har gjort provstiet opmærksom
på. Samtidig bør der laves forsatsruder,
så vi kan undgå det store kuldefald langs
væggene om vinteren, samt at kirken
tørrer ud, hvilket skader alt træinventar og
især orglet. Meget af træværket trænger
også til maling og de sagkyndige har
anbefalet, at vi går over til linoliemaling.
Men det kræver alt sammen, at provstiet
kan finde de nødvendige penge.
På kirkegården bliver der arbejdet med
at få udarbejdet en langtidsplan, så de
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forskellige områder løbende kan blive
fornyet og istandsat. Der er løbende behov
for nye former for gravsteder, ligesom der
med tiden vil blive plantet 4 – 5 træer
langs det vestlige dige, så man visuelt kan
se, hvor kirkegården starter.
Det var så nyt fra denne kirkeværge
for sidste gang, idet jeg har bedt
menighedsrådet om, at finde en afløser.
Jeg startede mit virke indenfor kirken som
kirkeværge, og jeg slutter som kirkeværge.
Det har jeg haft det godt med, for det at
planlægge, organisere og se ting lykkes for
Mariager Kirke har min interesse. Derfor
har jeg med glæde brugt en meget stor
del af min fritid på kirken, og jeg slutter
nu, imens alt stadig går godt. Jeg vil ønske
min afløser held og lykke, og håbe du vil
”værge” godt om både kirke, kloster og
kirkegård.
Peter Ulrich Toubøl.

Klosterhaven

Det dejlige varme men tørre sommervejr
har sat de nyplantede roser og havefolkene
på en hård prøve. Rigtig mange vandkander
med vand er blevet slæbt gennem haven,
for at roserne skulle overleve. Heldigvis
har Søren Madsen været flink til at rulle sin
haveslange ud, så vi kunne tappe vand fra
den og ikke helt omme ved Pilgrimshuset,
hvor havens eneste vandhane er placeret.
Desværre blev ”dommerens havehane”
ved havens indgang lukket, da vandværket
under ombygningen opdagede, at den var
koblet direkte på hovedvandledningen
uden om måleren.

Havefolket må også flere gange slå snebær
buske og skvalderkål, så de ikke skal dække
de nye roser, som forhåbentlig om nogle
år er så store (1,5 – 3 meter), at de selv kan
klare ukrudtet. Det bliver spændende at
se, hvordan de vil udvikle sig, for mange
af dem står i skygge af de store træer på
Kastanje Allé.
En af havens mest faste gæster er Inga
Petersen, som ofte går tur med sin
hund. Trods alder og helbred har hun
her i sommer luget rosenbedet ud for
Munkesalen flere gange. For som hun
siger, jeg kan ikke tåle at se alt det ukrudt
imellem de fine roser. Tak for hjælpen Inga.

Der er nu blevet bygget et redskabsskur
bag ved pavillonen, ligesom de faste
bænke langs væggene er blevet monteret.
Snart ankommer 6 trapetsformede
borde fra Teknisk Skole, som bliver lavet,
så de passer til det ottekantede hus.
Oplysningstavlerne bliver nu belyst af to
10W LED lamper, som automatisk tænder,
når man går hen for at, se hvad der står.
Lars Christensen og Bent Walbom er nu
færdige med stendiget ved Pilgrimshuset,
og Lars er nu i gang med at reparere det
gamle havedige, som skiller den gamle
oprindelige have fra det senere tilkøbte
jord med bær og frugttræer.
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vil der blive opført en pergola af naturtræ
ved klosterplantebedene til slyngplanter,
ligesom vi håber, at parkens stisystem kan
blive lavet færdigt til næste år.
Skulle du have lyst til at hjælpe med haven
fremover, så er du velkommen. Vi er I
øjeblikket omkring en 8 – 9 stykker som
mødes et par formiddage om måneden.
Der er ikke mødepligt, så de, der kan,
kommer, når jeg sender en mail om
mødetid. Vi får også tid til en kop kaffe
med brød og lidt hyggelig snak.
Peter Ulrich Toubøl, tlf.: 51921061,
mail: peter@touboel.dk.

Når vi ikke har tørke, har vi ofte skybrud,
som ved flere lejligheder har sendt store
mængder vand fra Klosterstien ind af
havelågen med det resultat, at gangstien
bliver skyllet ned i afløbsbrøndene, som
derefter stopper helt til. Vi vil derfor
prøve at ændre på faldet ved vejen, så der
fremover ikke kommer så meget ind.
Kim Elnef og jeg arbejder på at få
lavet de planteskilte, der mangler ved
reliktplanterne og roserne. Arndt JessenHansen vil beskære brom- og hindbær
krattet, når frugtsæsonen er slut, hvilket er
meget tiltrængt. Når vi får pengene til det,

Det store asketræ ved Pilgrimshuset har givet husly til
en stærefamilie.
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Klosterbygningens udvikling

Den øverste tegning er fra før ombygningen
sidst i 1800 tallet (Bemærk at de store vinduer
er muret til samt døren længst mod vest). På
den lille kan man se, at de nederste store
vinduer nu er genskabt, og at de valmede
gavle er blevet ændret til takker (Bemærk
placeringen af flagstangen er samme sted
som i dag, og at Kastanie Allé lige er blevet
tilplantet). Fotoet nederst viser bygningen,
som den ser ud i dag.
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En sommer at mindes
En sommerlugt af tjære, tang og varme asfaltfødder,
en bænk i solen, klokkeklang,
en luftning under kjolen,
det er ved Gud en sommerdag,
en duft af Paradiset
før livet blev forliset.
En kryddervind af plænegræs og hø lagt af i striber,
en lykkelyd af legebørn
så langt fra skærm og skoler,
det er ved Gud en sommervind,
en lyd fra Paradiset
før livet blev forliset.
En tropenat i søvnløshed og nattergaletriller,
en morgenmosekonebryg,
en sommerkukker tæller,
det er ved Gud vort sommerliv,
en drøm om Paradiset
før livet blev forliset.
En smag af nøgenbrunet hud, hos den du fik for livet,
et koldt glas hvidvin på en strand,
en vingesang af svaner,
det er ved Gud lidt evigt liv,
en smag af Paradiset
før livet blev forliset.
(KEL)

Det er næsten ikke til at finde ud af, hvor
jeg skal begynde beretningen om denne
sommers overdådighed – men det er jo
et luksusproblem! – Overdådigheden
begyndte allerede i foråret, og er jo ikke
blevet mindre hen over sommeren. Da
den første blomstring i de vilde hegn på
markerne var forbi, stod næste hold klar –
Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har set
så mange hyldetræer i blomst – jeg vidste
simpelthen ikke, at der fandtes så mange!
Det ene markskel efter det andet stod med
store skinnende skærme i tusind tusindvis –
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og duften var mere end overdådig.
Tjørnen kom også, og siden syrenerne,
men det var lige før de ”druknede” i hyldens
eufori.
Sådan er det gået slag i slag med alt
blomstrende – også det, som vi selv har
plantet. Jeg har en del klematis omkring
min terrasse, og de er af meget forskellig art
– Èn er ganske særlig (se billede), den sætter
ikke ret mange blomster - for jeg tror, den
bruger så mange kræfter på at sætte de få,
fordi de er så helt fantastisk smukke og sær-

10 måneder gammel hvalp – for at have
taget den, og så gik jeg ud for at finde den
i haven. Væk var den – øv! – Nogle dage
senere talte jeg med vore unge naboer i
huset ovenfor, og de spurgte, om vi havde
set den lille ræveunge, og de fortalte
så om deres sko, der lå spredt ud over
græsset – og at de så nogle dage senere så

egne. – Nu er det jo hortensia, der er det alt
dominerende – og ikke kun i min skovhave
– og det skønt de slemme ”hortensiatyve”
jo var på spil i vinter og nappede de halve
af stænglerne, så jeg troede, at det ville
blive pauvert med blomster i år igen (Vi
husker nok sidste års nærmest totale
fravær af hortensia i de fleste haver på
grund af sen frost) – men jeg ”tør” næsten
ikke tænke på, hvordan det ville have set
ud, hvis ALLE stænglerne havde været der
med blomster - Naturen laver jo sommetider nogle sjove
ting, og en af de virkelig pudsige er på
en ret stor bronzefarvet hortensia, hvor
en ganske lille blå hortensiablomst er
sprunget ud – men med to af blomsterne
i en nærmest ceriserød farve (se billede) –
Det er da finurligt!
Havens beboere
Der findes andre finurlige ting på vor
skovparcel – og her er der tale om dyrs og
fugles adfærd.
Jeg har et par gode gamle Ecco sandaler,
som jeg altid bruger i haven - de står udenfor
under vort udhæng ved indgangsdøren,
og en dag da de var lidt våde, havde jeg
stillet dem til at tørre lidt længere ude på
en måtte. Da jeg den følgende morgen gik
ud for at tage dem på, var der kun én!
Jeg beskyldte vores hund – som er en

ræveungen stå og kigge på dem, endskønt
de havde to hunde i haven, ja, den var lige
ved at springe ind til dem!!
Jeg burde jo være blevet klog af skade,
men forleden havde jeg vasket kondisko,
som jeg også havde stillet til tørre – med
sålerne ved siden af, og da jeg ville tage
dem på næste morgen, var der kun én sål
- - Endnu har vi desværre ikke set den lille
frække gavtyv, men jeg håber da, at det
lykkes.
Vi har en udendørs bruser med et lille
flethegn omkring, og på flethegnet hænger
en lille metalbeholder, som vi bruger som
øse, og en dag da vi skulle bruge den,
opdagede vi, at den var ”optaget” (se
billede). – Hvad det er for en fugl, der har
boet der, ved vi ikke præcist, men vi tror,
det er en gærdesmutte – og fin og yndig
var den lille rede, hvor der var småbitte
hvide æggeskaller i. Det er jo fantastisk,
så opfindsomme fugle kan være, når det
handler om egnede redepladser.
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Kiwiplanten er i år blevet kæmpe stor og med masser af
gule blomster

Vort stærekassetræ med de mange boliger
er ved at lide en krank skæbne – kasserne
er ved at falde fra hinanden, og det samme
er selve træstammen, som er et udgået
træ, men da ingen stære jo alligevel
vil bo hos os, er det jo også lige meget
(sagde jeg surt!) – Men når stærene ikke
vil komme til os, må vi jo komme til dem,
og det gjorde vi på Endelave i vores ferie.
Vi bor i et sommerhus nær havet på en
stor naturgrund, og pludselig en dag var
græsset fyldt med brunspættede vrikkende
fugle, der stoltserede rundt og pikkede i
jorden – først kunne vi næsten ikke kende
dem, men deres ”gang” er så karakteristisk,
at vi måtte slutte, at de var store stæreunger
på ”rov” – Der er meget stor forskel på en
stor brunspættet stæreunge og en voksen
metalsort stær med grønne stænk i fjerene.
På vores daglige tur til havet kom vi hver dag
forbi et forblæst vildæbletræ – og det var
nærmest det eneste træ i miles omkreds –
og allerede på lang afstand så vi en lille fugl
med lange røde ben og langt spidst orange
næb sidde i toppen af træet. Nu er der ikke
noget usædvanligt ved, at vi ser en rødben det er en almindelig ynglefugl i det område

- men at den sidder i et træ, er rimelig
usædvanligt, og da den blev siddende, da vi
gik forbi, tænkte vi, at den nok var syg og
havde søgt tilflugt i trætoppen for ikke at
blive spist. – Næste dag og næste dag og - sad den der igen, og den havde meget travlt
med at sige meget høje lyde, så det gik op
for os, at vi nok var kommet for nær dens
enemærker – og dens unger, så vi holdt
hundene i snor resten af tiden, så den ikke
skulle være så ængstelig.

Hjemme igen

At komme hjem efter mere end 14 dages
ferie er skønt – og slemt! – Der ER altså et
eller andet med vort klima her i bunden
af Alstrup Krat, for når det regner andre
steder, får vi ikke en dråbe, og solen skinner
uafladeligt, når den først er begyndt. Det er
jo det samme om vinteren, når der er sne,
er der sne meget længere her end andre
steder. I år er her meget afsvedet, og mest
ser det ud til at gå ud over æblerne. De
draser formelig af træerne, og efter den
sidste weekends kraftige blæsevejr ligger
de nærmest i lag på jorden – måske har der
været for lidt saftspænding til, at de kunne
holde fast – øv!
Vi må så glæde os over, at solsortene har
kronede dage – de sidder nærmest også i lag
på jorden, og det kan da være, at de husker
det gode spisested til foråret og kommer og
diverterer os med deres skønsang.
Jeg synes næsten ikke, vi har mere til gode
i henseende til vejret, men vi tager da
det hele med, hvis der skulle blive Indian
summer!!
God eftersommer!
Britt Lægsgaard

Inga Hansen har besluttet at fratræde sin stilling som kirketjener.

30

Der skal fra menighedsråd og ansatte lyde en stor tak til Inga for hendes indsats ved kirken. Inga har
med sin varme og sit engagement spredt en dejlig stemning i kirke og kloster, og der er ingen tvivl
om, at hun vil blive savnet meget i dagligdagen af såvel ansatte som menighed.
Vi ønsker Inga alt godt i pensionist-tilværelsen og håber fortsat at se hende rigtig ofte hos os.

Peregrinus 2014
Peregrinus 2014 - hvor Mariager i år var
værtsby på Klosterforeningens initiativ indledtes allerede i maj måned med en rejse
til Vadstena.
Her deltog en gruppe repræsenteret fra hele
landet i et program som både omfattede
guidede rundvisninger i og omkring
historisk relevante steder - stemningsfulde
andagter - pilgrimsvandringer i den smukke
natur omkring Vättern - samt husly og
megen gæstfrihed hos vor tids Birgittitinere
- hvor en af søstrene på en spændende og
engageret måde kunne fortælle om, hvad
der havde inspireret hende til at leve sit liv på
denne måde, og hvor vi også fik mulighed for
at deltage i en del af søstrenes dagsprogram.
Blåkirken i Vadstena og
overrækkelse af Birgittas
klosterhonning til
søstrene.

samtidig med at en del af ruten også gik ad
moderne asfaltveje og langs veteranbanens
spor.

Pilgrimme langs Glenstrup sø mod Mariager.

Et af højdepunkterne for dette seminar var
målet for vandringerne og ankomsten til
Mariager, hvor de tilvandrende pilgrimme
fulgtes i samlet flok mod Mariager Kirke,
da klokkerne ringede. Her vandrede man
så - sammen med andre fra byen - ind i
kirken syngende ”Dejlig er jorden--” til en
stemningsfuld andagt og Mikael Ustrups
efterfølgende smukke orgelkoncert.

Anden del af programmet for Peregrinus
2014 var et Birgittaseminar i dagene 8.10. august her i Mariager. Dette indledtes
med pilgrimsvandring mod Mariager fra
henholdsvis Hem, Hobro og Glenstrup kirker
med efterfølgende foredrag, workshops,
musik, sang og hyggeligt samvær.
Peregrinus er det latinske ord for pilgrim,
men som en af foredragsholderne gjorde
opmærksom på, kan ordet også oversættes
som ”en rejsende, som bevæger sig gennem
agrene”, ud fra ordet ager afledt af det
latinske per.
Gruppen, der vandrede fra Glenstrup mod
Mariager, fik da også undervejs mulighed
for at opleve en smuk og naturlig ”ager”,
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Pilgrims-sangkor under ledelse af Kirsten Vibeke Hansen fra Skørping.

Temaet for dette seminar var Birgitta af Vadstena, stifteren af den orden som i sin tid
grundlagde Mariager Kloster - også kaldet Den Hellige Birgitta og ”Pilgrimmenes pilgrim”, og
deltagerne fik lært både nye og gamle pilgrimssange.
Overordnet blev pilgrimstemaet også belyst i bred forstand som i lyset af Martin Luther og
hans reformation, ligesom forskellige foredragsholdere kom med hver deres bud på, hvem
denne middelalderkvinde Birgitta var, set ud fra såvel en biografisk som fra en mere historisk
kritisk vinkel.
Arndt Jessen Hansen med en gruppe opmærksomme lyttere.

”Det är stora uppgifter och gång på gång måste man ta ställning till frågan:
”Vad är vår uppgift just nu, vad vill Gud av oss i dag ?
för risken att fastna genom slentrian är alltid stor
och kan leda bort frän uppdraget.” Birgittacitat
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Mht. Birgitta kan vi - ifgl. en af
foredragsholderne; professor McGuire - se
hendes liv som en proces, der langsomt
men sikkert bevidstgjorde for hende, hvad
hendes livsopgave var. Visionen om en ny og
revolutionerende klosterorden blev dog først
virkelighed efter hendes død - og Mariager
Kloster først en menneskealder efter.
At forstå Birgitta som mystiker kan være
vanskeligt for moderne rationelt tænkende
mennesker. Dette betyder dog ikke det
samme som, at man ikke kan hente
inspiration her.
Den Hellige Birgitta forstod at forene
det aktive udadvendte liv med behovet
for fordybelse og eftertænksomhed, og
hun øvede sig hele livet på ydmyghed
i betydningen ikke at føle eller hævde
personlig stolthed. Dette ord ydmyghed er
nærmest forsvundet fra vor tids sprogbrug,
så måske kunne det være en god idé, igen at
lade det få sin plads i tanke og handling.
Peregrinus 2014 sluttede med en
festgudstjeneste, hvor pilgrimspræsterne
Anne Alebo fra Lund og Elizabeth KnoxSeith fra Maribo, sammen med provst

Pontoppidan og sognepræst Jacob D. Krogh
Rasmussen skabte en højtidelig og festlig
afrunding.
Fra såvel Birgittaforeningen som Foreningen
”Den Danske Klosterute” skal der lyde en
STOR TAK til alle medvirkende fra Mariager
Kirke i dette seminar - uden Jeres indsats ville
det ikke have været muigt at gennemføre.
Den keltiske bortsendelses-salme satte
punktum for et godt og vellykket semninar:

Må din vej gå dig imøde
og må vinden være din ven
og må solen varme din kind
og må regnen vande mildt din jord
indtil vi ses igen
må gud holde - holde dig i sin hånd

Kommende
arrangementer:
Årsmødet i Birgittaforeningen
finder sted fredag den
31/10 i klosterbygningen.
Programmet annonceres i
Mariager avis og udsendes til
foreningens medlemmer
i god tid forinden.
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Siden sidst
Døbte

Frida Merrild Thuesen
Sigrid Stange Boel
Agnes Juul Nørbech Poulsen
Vilde Maja Eyles
Melina Arnoldsen
Asta Sofie Toftdal Andersen
Nelle Agnethe Warrer
Theodor Hartl Hansen

Marius Elliot Sandberg
Ruth Isabel Hernandez Jensen
Bjørn Thorolf Hagbarth
Tobias Bisgaard Jensen
Marcus Walter Vildal
Johan Gaardbye Blom
Villum Bøcher Christiansen
Karla Holmstrøm-Jensen

Begravede
Edith Dagny Jørgensen født Sørensen
Ejner Peter Sørensen, Assens Kirkegård
Dagny Møller Kærgaard født Pedersen
Niels Aage Marinus Munk
Sonja Haaning Moesgaard født Hansen

Grethe Jacobsen født Jespersen
Emil Peters
Carl Aage Pedersen
Gerda Johanne Marie Kjeldsen født Høi
Kresten Tage Greve

Viede
Victoria Dalgaard & Kasper Kirkegaard Rasmussen
Marie Louise Bach Torjusen & Jeppe Bruun
Katrine Thomsen & Rasmus Bøje
Sidsel Højmark Lassen & Jon Nikolaj Andersen
Pernille Bune-Jørgensen & Henrik Kaj Petersen
Stephanie Søgaard Hemdrup & Andreas Berg Frydenlund
Inger Bugge Skovrider & Sven Anderssen
Mia Sloma-Jessen & Jens Isbak Kristensen
Britta & Flemming Høj
Rikke Bormann & Morten Schulz Nielsen
Birthe Lise Mitterwald & Jens Erik Blichfeldt Bach
Merete Overgård Nielsen & Christian Lynge Sørensen
Carina Maja Stagsted & Rune Skougaard Olofsen

Velsignede
June Bundgaard Christensen & Sebastian Fogh

Tak

Peter Toubøl har besluttet sig for at stoppe som redaktør for Kirkebladet og som
kirkeværge. Man behøver blot at se sig omkring i kirke, kloster og have for at
konstatere, hvor store resultater Peter har opnået, og hvor gode rammer han har
været med til at skabe for det fortsatte liv i kirken.
Kirkebladet er også et eksempel på Peters utrættelige og engagerede arbejde for
Mariager Kirke.
Vi takker ham for alt gennem årene.
Ansatte og Menighedsråd
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Adresseliste
Præste- & kirkekontor, Klosterstien 12, 9550 Mariager. Tlf. 98 54 11 53
Respektér venligst om muligt at mandag er fast fridag for kirkens personale.
Sognepræst
Jacob D. Krogh Rasmussen
Tlf. 21 44 10 54
jdkr@km.dk
Klosterstien 12,
9550 Mariager
Træffes efter aftale
Sognepræst
Stine Tougaard
Tlf. 61 72 11 53
sto@km.dk
Mariendalsvej 4,
8940 Randers SV
Træffes efter aftale

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

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

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

Kirkeværge
Ny kirkeværge bliver valgt
på først kommende
menighedsrådsmøde”

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
Bladet uddeles af frivillige. Uddelingskoordinator Erna Poulsen Tlf. 60242057
Lay-out, dtp og trykansvarlig: Stender & Holmriis, tlf. 51 358 368
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Fire musiske arrangementer i Munkesalen
Sæsonen 2014/2015

Første torsdag i oktober, november samt
februar og april.

Torsdag d. 2. oktober kl. 19:30 lægges ud med en
sangaften i hænderne på kirkens organist.
I første afdeling er der kun frit valg for organisten, der
til gengæld diverterer med alle tekster på storskærm.
I anden afdeling er der som sædvanligt frit slag fra
salen, så har du noget du gerne vil have sunget, så
er lejligheden her. I midten er der en lille pause med
lidt mundgodt (fast og flydende).
Torsdag d. 6. november vises Brahms requiem på storskærm.
Læs andetsteds i dette blad.
I forårssæsonen følger en koncert i februar og en speciel seance i marts. Herom senere.

Alle Helgen Aftenmusikgudstjeneste

Søndag d. 2. november kl. 20.00 & 21.30
Alle Helgens søndag opfører vi igen i år et meditativ multimedieshow med
afspilning af sange sunget af den nu afdøde country og western musiker
Johnny Cash. I en alder af ca. 70 og kort før sin død indspillede han en
cd-serie kaldet America, hvor han - for det meste alene - lavede nogle af sine
bedste indspilninger.
Mange af sangene er
med et stærkt religiøst
indhold. Et udvalg af
disse sange vil blive afspillet i kirken, samtidig
med at der bliver vist
billeder og sangtekster
i en dansk oversættelse.
Desuden vil der blive
oplæst bibelcitater, der
henviser til sangenes
tekster. Det hele vare
godt en time og vil
blive vist to gange. Der
er gratis adgang for
alle, som vil opleve en
meget stemningsfuld
og speciel Alle Helgen
Musikgudstjeneste.

.
Se meget mere på: www.mariagerkirke.dk

