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Sæsonen indledes 1. september kl. 
10.00 til 12.30 i Klostersalen med et 
spændende foredrag med Flemming 
Ness, Seniorhøjskolen i Nr. Nissum, 
som vil fortælle om:
”Skidtfisk og godtfolk – en mønster-
bryders bekendelser”.
Det fulde program for formiddagshøj-
skolen i efteråret følger i næste kir-
keblad. Men sæt allerede nu kryds i 
kalenderen for følgende datoer: 
1.9, 15.9, 29.9, 13.10, 27.10, 10.11, 

24.11. og den 8.12, 
hvor der holdes Juleafslutning.

Tid: 10.00-12.30
Sted: Klostersalen, 1. sal i Klostret
Der er ingen tilmelding og det koster 
50,- for foredrag og frokost.

Formiddagshøjskolen
Efterår 2015



Sidste forår. Jeg havde ikke været der, 
siden jeg var barn, og nu lå der en invi-
tation om at møde op, fordi min dreng 
skulle deltage i et eller andet...
Min far havde taget mig med derhen, da 
jeg var helt lille. Jeg huskede, at jeg syn-
tes, at det var ret kedeligt, men også at 
der var en særlig stemning og et særligt 
fællesskab; og nu lå invitationen der alt-
så. ”Jeg tager ikke derhen”, sagde jeg til 
min mand: ”Jeg gider ikke, du må tage 
af sted, det er meget mere dig! ”. ”Du 
kunne godt tage med”, sagde han, ”for 
drengens skyld, han glæder sig faktisk, 
han er stolt af det, de skal opføre. ”
Og så tog jeg med, det var jo om sønda-
gen... Jeg kendte ikke ret mange, og jeg 
følte mig meget fremmed og anderledes 

end de andre. Måske lidt udenfor? Det 
startede med, at man fandt en plads. Da 
det hele begyndte, lød der musik – ikke 
noget musik, jeg var vant til, og dem, 
der skulle deltage, kom ind i processi-
on. Man skulle rejse sig op, da de kom 
ind – og synge. Det skulle man i øvrigt 
flere gange i løbet af den tid, det vare-
de. Både synge og rejse sig op. Jeg ane-
de ikke, hvornår man skulle stå op, og 
hvornår man skulle sidde ned, men jeg 
gjorde som de andre, og da de fandt ud 
af, at jeg var ny, smilede mange til mig 
og gjorde tegn, når jeg skulle rejse mig. 
Jeg kendte heller ikke sangene, men jeg 
sang med, så godt jeg kunne. Efter en 
tid følte jeg mig bedre tilpas, jeg slap-
pede af, begyndte så småt at nyde det, 

der foregik lidt, selvom jeg langt fra for-
stod det og nød ikke mindst følelsen af 
fælleskab med de omkringsiddende – og 
sangene! Jeg nød, at jeg kunne have et 
lille åndehul, hvor jeg ikke behøvede at 
tænke på verden udenfor, somme tider 
fulgte jeg intenst med i det, der foregik, 
somme tider faldt jeg hen i en slags me-
ditativ dvale. 
”Kan vi ikke tage af sted igen”, sagde 
mine sønner et par uge senere, og jeg 
var knap så modvillig som første gang 
og tog med igen. Siden har vi været der 
mange gange, jeg forstår stadig ikke det 
hele, men jeg øver mig, og jeg har lært 
sangene, synes nok bedst om den, der ly-
der sådan her: ”Så er der måååål til Ran-
ders FC, de har scoret igen!!” 

Om gudstjenesten
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Det ligner lidt..
Som det forhåbentlig fremgår, finder jeg 
visse ligheder mellem en fodboldkamp 
og en gudstjeneste. Rammen er på man-
ge måder den samme; menneskene, mu-
sikken, fællesskabet, ritualerne, traditio-
nerne, gentagelserne, samhørigheden på 
tværs af alder og sociale skel mv. 
Et andet fællestræk er den pause fra hver-
dagen, det er, når man træder ind over 
tærsklen; et åndehul i en travl hverdag, 
hvor man kan lade tankerne flyve eller 
samle dem…
Fælles er det også, at det i virkeligheden 
ikke er så let tilgængeligt, det kræver 
øvelse at gå til fodboldkamp og til guds-
tjeneste, man skal kende sproget og reg-
lerne, man skal være indstillet på at nogle 
dele ”går lige ind”, mens andre dele kan 
tage tid at forstå og blive fortrolig med. 
..Men man får meget mere!
Men selvom det kan ligne på mange må-
der er der også forskelle. Den store for-
skel på fodboldkampe og gudstjenester 
er, at man får meget mere end stemnin-
gen og fællesskabet med sig fra gudstje-
nesten. Stemingen og fællesskabet er så 
at sige frynsegoder af det allervigtigste. 
For i kirken får man evangeliet, man får 
budskabet om, at vi mennesker er skabt 
lige, og at enhver uanset status eller an-
seelse i verden er skabt og elsket af Gud. 
Vi får at vide, at meningen med livet ikke 
kan findes ved at pille os selv i navlen og 
dyrke vores eget ego, men at meningen 
med livet findes i at være noget for andre.  
Vi får at vide, at lige meget hvor langt vi 
kommer ud, kan Gud altid nå os. Vi får at 
vide, at Gud vil være der for os og hjælpe 
os med at bære de byrder, der bliver for 
tunge. Vi får at vide, at Gud vil vise os 
lyset i mørket, selv når vi ikke selv kan 

se lyset. Vi får at vide, at døden ikke får 
det sidste ord, men at der er mere at sige 
om et menneskeliv. 
Evangeliet rummer løfter, som man kan 
leve et liv på, evangeliet rummer ord, 
som gør det lettere at være menneske i 
verden. De er meget mere langtidshold-
bare end en fodboldsejrs korte sødme. 
Derudover får man mulighed for at lytte 

til stor musik og synge århundreder gam-
le salmer med tyngde i tekst og melodi. 
Der er den helt store forskel på gudstje-
nesten og fodboldkampen, at man aldrig 
går fra kirken som taber! 

Så hvorfor ikke prøve det? Når jeg kan 
blive glad for at gå til fodbold, er jeg sik-

ker på at De, kære læser, kan blive glad 
for at gå til gudstjeneste
Og nej, min syvårige søn er ikke kommet 
til at spille for Randers FC (endnu!), hans 
medvirken bestod bare i, at han var et af 
de små heldige børn, som skulle løbe ind 
med en superligaspiller i hånden, da det 
hele begyndte.

af sognepræst Stine Tougaard
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Sommerfest - Søndag den 30. august 
er det tid til Mariager kirkes årlige sommerfest. I år vil det være muligt at 
nyde en lille forfriskning i klosterhaven fra kl. 13.30 inden vi kl. 14.00 
samles i Klostersalen, hvor vi uanset vejret, vil nyde lidt godt at spise 

og drikke, samt underholdes af bl.a. ”De Gode Mænd”, som kommer og 
spiller. Kl. 16.30 takker vi af. Vel mødt til denne festlige eftermiddag. Det 

er gratis at deltage, der er ingen tilmelding. Kirkebilen kører.



5

Børn & unge
Mange steder i landet bliver den traditi-
onelle konfirmationsundervisning sup-
pleret af en konfirmandlejr – dette har 
der tidligere ikke været tradition for her 
i Mariager. Men i weekenden 7.-8. marts 
blev denne tradition brudt, da en busfuld 
spændte konfirmander og Mariager kir-
kes to præster drog til Slesvig – nærmere 
bestemt Flensburg og Valsbøl - på konfir-
mandlejr.

Programmet for konfirmandlejren var la-
vet i samarbejde med den danske præst i 
Valsbøl Finn Rønnow, som sammen med 
sine konfirmander fra det danske min-
dretal, mødtes med os, da vi ankom til 
Flensborg lørdag før middag. Byvandrin-
gen gennem Flensborg bød på flere stop 
undervejs – både i den danske Helligånds 
Kirke, hvor vi, inden andagten, hørte om 
det danske mindretal og vanskeligheden 
ved at skulle vælge, om man nu skulle hol-
de med Danmark eller Tyskland i fodbold, 
når man som ungt menneske både føler sig 
som dansker og tysker på en og samme 
tid. Derefter gik turen til den tyske Nikolaj 
kirke, hvor vi efter et kort foredrag om kir-
ken sang flere af de gode danske salmer.
Herefter gik turen til Valsbøl skole, en 
af det danske mindretals skoler, som vi 
havde fået lov til at låne og hvor vi skul-
le tilbringe resten af vores weekend i det 
tyske. Da soveposer og liggeunderlag 
var pakket ud, stod den på gruppearbejde 
sammen med konfirmanderne fra det dan-

ske mindretal – og ikke mindst på fodbold 
og masser af hyggesnak! Da aftensmaden, 
som to travle præster havde tilberedt, var 
spist, havde vi fået lov til at låne den tyske 
landsbykirke og her afholdt vi en lille 
lysandagt – hvor lyset i mørket skulle 
minde os alle om, at Gud er med os, både 
når livet er godt og dejligt, og når det er 
træls og mørkt, og vi kan føle os alene. 
Derefter stod den på quiz og hygge inden 
præsterne slukkede for lyset!
Søndag stod i gudstjenestens tegn. Ef-
ter morgenmaden skulle konfirmanderne 
nemlig hjælpe med at stille stole op i spi-
sesalen, da menighedens kirkerum, som 
var skjult bag en skydevæg til spisesalen, 
ikke kunne rumme os alle! Dermed fik vi 
alle den oplevelse med, at en gudstjene-
sten sagens kan fungere i rammer, som er 
langt fra vores her i Mariager, med vores 
fantastiske kirke. Til kirkefrokosten var 
der så mulighed for at møde andre fra det 
danske mindretal og efter den afsluttende 
rengøring, gik turen hjemad. Men ingen 
tur over grænsen uden shopping og vi 
holdt derfor også ind og grænsehandlede 
til alles store glæde og fornøjelse. Og så-
dan med bugnende poser forsatte vi tilba-
ge til Mariager med mange gode oplevel-
ser om både det danske mindretal og det at 
være kirke – samt med visheden om, at en 
ny tradition er blevet skabt!

Sø
nd

ag
sg

ud
stj

en
es

te
n

Leg!
Aftensmad i spisesalen
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Jesper Fjelsted Andersen

Andreas Hededal Baumann

Mads Markfoged Christensen

Lasse Skou Heinsøe

Nicklas Juul Jensen

Jeppe Møller Warming 

Julie Overvad Andersen

Simone Amdi Christensen

Kimberly Mørch Dechlis

Nanna Eva Almquist Ellestrup

Trine Hougaard Jessen

Smilla Dagmar Koldsø

Mathilde Hoff Lundorff

Cecilie Bay Møller

Emma Virring Havbo Nielsen

Anna Bruhn Poulsen

Katja Kruse Jakobsen

Nikita Sønkerine Ørnskov Lundorff

Cecilie Hansen

Cecilie Duedahl Olesen

Melanie Kristine Thimer Kristensen

Rasmus Nielsen Støvring

Thomas Brink

7.a Konfirmeret 26. april
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Tobias Stryhn Andersen

Mads Emil Stryhn Andersen

Helena Lykke Sørensen

Anna Caroline Nielsen

Jonas Ebdrup Vernersen

Simon Andersen

Marcus Bundgaard Christensen

Kasper Elgaard

Andreas Grønvall Jacobsen

Alexander Poulin Krogh

Jeppe Hastrup Rasbech

Juliane Andersen

Mai Lykke Boesen

Annestine Kibech Hansen

Maiken Duus Hjorth

Sarah Munkholm Jacobsen

Kristine Grønborg Malgo Jensen

Sofie Mary Jespersen

Tashja Karred Loch Johansen

Olivia Kortegaard Kelly

Mille Bjørnkjær Madsen

Cajsa Mellerup Myhrmann

Laura Kirsten Korsbakke Palsgaard

Nanna Damkjær Rasmussen

Amalie Kjær Sørensen

Camilla Bruun Sørensen

7.b Konfirmeret 3. maj
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Hvordan har det været at gå til 
præst efter skole? 
Det har været en sjov, spændende og en 
lidt kedelig oplevelse. Det var sjovt, fordi 
vi tog ud på en masse ture og der var mas-
ser af sjove læremåder.
Det var spændende, fordi vi lærte noget 
nyt hele tiden på sjove måder.
Det var kedeligt, fordi vi skulle i kirke. 
Men der var da også de gode stunder med 
kiks og saftevand. 
Det var også godt fordi vi tit blev delt ind i 
små grupper. Så lærte man hinanden bedre 
at kende.
Det var godt nok lidt træls, at præst var 
blevet rykket til efter skole. Sidste år var 
det jo de to første timer inden skole. Men 
man lagde ikke rigtigt mærke til, at det var 
efter. Det føles bare som en forlængelse af 
skoledagen.          Af Alexander og Andreas 7B

Børn & unge

Familiegudstjeneste
Onsdag den 19. august kl. 17.00 

vender Familiegudstjenesterne tilbage efter sommerferien. 

For at fejre en ny sæson vil vi efter den korte og 
børnevenlige gudstjeneste grille aftensmaden i 

klosterhaven. 
Som altid er fællesspisningen gratis og vi slutter senest 

kl. 18.30, så alle sengetider kan overholdes. 

Vel mødt til en sjov og spændende gudstjeneste 
for hele familien.
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Der sidder en hare
i natten og skælver

en fare truer
mon ræven er nær?
for mørket er tæt;

den lammes af angsten
formår ikke flygte
er naglet til stedet.

Der sidder i mørket
en udsendt soldat

på Afghanistans jord
en fare truer

mon fjenden er nær?
han lammes af angsten

er livet slut?
er denne ørken

i ensom goldhed
det sidste, han sanser,
før døden rammer?

Hvem hjælper ham nu
på hans udsatte post?

Der sidder i natten
en kvinde på jorden
i krigshærget land;

hun skælver i mørket,
for bomber bli’r sprængt,

en fare truer
og svimmelhed lammer
hver stjerne er dækket

af tunge skyer
en klamhed råder

og angsten får indpas.
Er livet forbi?

er denne tågede, dystre nat
den sidste på jord?

Så falder den første dråbe
- forårets milde regn -

og rummet fyldes af fred.
Haren får mod til at løbe

soldaten rejser sig op
bevæger sig langsomt væk,

kvinden på jorden
retter sit ansigt

mod himlen
og sanser på huden

regnens forfriskende dråber;
hun ved i det samme

- lysende klart -
at Gud er i regnen

og aldrig forsvinder
hvad enten hun lever
hvad eller hun dør.

Den milde regn,
de lavendelblå dråber,

er himmelens tegn
på nåden, som gi’s
af Guds faderhånd
og strø’s over egne,

hvor udsatte bor.

Vibeke Guldberg Madsen

Nattens regn
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Juni
07. kl. 10.00 1. søndag efter Trinitatis Lukas 16,19-31 ST
14. kl. 10.00 2. søndag efter Trinitatis Lukas 14,16-24 JDKR
21. kl. 10.00 3. søndag efter Trinitatis Lukas 15,1-10 JDKR
28. kl. 10.00 4. søndag efter Trinitatis Lukas 6,36-42 ST

Juli
05. kl. 10.00 5. søndag efter Trinitatis Lukas 5,1-11 ST
12. kl. 10.00 6. søndag efter Trinitatis Matthæus 5,20-26 ST
19. kl. 10.00 7. søndag efter Trinitatis Lukas 19,1-10 AJH
26. kl. 10.00 8. søndag efter Trinitatis

”Kend din kirke”
Matthæus 7,15-21 JDKR

August
02. kl. 10.00 9. søndag efter Trinitatis Lukas 16,1-9 JDKR
09. kl. 10.00 10. søndag efter Trinitatis Lukas 19,41-48 JDKR
16. kl. 10.00 11. søndag efter Trinitatis Lukas 18,9-14 ST
19. kl. 17.00 Familiegudstjeneste med 

fællesspisning
ST/JDKR

23. kl. 10.00 12. søndag efter Trinitatis Markus 7,31-37 JDKR
30. kl. 10.00 13. søndag efter Trinitatis Lukas 10,23-37 ST

September
06. kl. 10.00 14. søndag efter Trinitatis Lukas 17,11-19 JDKR

Gudstjenesteliste

Gudstjenester på Sødisbakke
Friluftsgudstjeneste v/Cecilie Inge Poulsen

Torsdag den 18. juni - kl. 10.15

Plejehjemsgudstjenester på Fjordvang
26. juni kl. 10 v/Cecilie Inge Poulsen

Juli - sommerferie
28. august kl. 10.00 v/Jacob D. Krogh Rasmussen

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 på 

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

altergang i hjemmet.

”Kend din kirke gudstjeneste”  
Hvad ligstenene fortæller!

Efter gudstjenesten søndag den 
26. juli vil Arndt Jessen Hansen 

fortælle om de mange 
spændende ligsten, som pryder 

Mariager kirkes gulv – 
Hvem har lavet dem og hvad er 

historien bag!”
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Indsamlet siden sidst
Dåbsbibler 1.205,50

Folkekirkens Nødhjælp 662,50
Kirkens Korshær 312,-

ST: Stine Tougaard - AJH: Arndt Jessen Hansen - JDKR: Jacob D. Krogh Rasmussen



Andre aktiviteter
Juni
06. kl. 16.00 Koncert med grill v/Klosterkoret - Kirken - fri entré
16. kl. 19.30 1. sommerkoncert. Professor Bine Bryndorf - Kirken, entré
25. kl. 18.30 Midsommervandring - Mødested ved Klostret
30. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde - Havestuen
30. kl. 19.30 2. sommerkoncert. Vibeke Astner - Kirken, entré

Juli
08. kl. 09.00 Birgittavandring Mariager – Viborg (8.-11. juli) 

Mødested v. Kirken - Tilmelding nødvendig.
14. kl. 19.30 3. Sommerkoncert. Birgitte Ebert – Kirken, entré
26. kl. 10.00 ”Kend-din-kirke gudstjeneste” - kirken
28. kl. 19.30 4. Sommerkoncert. Karin Nelson – Kirken, entré

August
11. kl. 19.30 5. Sommerkoncert.  Kerstin Wolf – Kirken, entré
14. - 17. Sensommer tur til Løgumkloster Refugium – Tilmelding
19. kl. 17.00 Familiegudstjeneste m. efterfølgende fælles spisning – Kirken
25. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde - Havestuen
25. kl. 19.30 6. Sommerkoncert. Monica Melcova – Kirken, entré
30. kl. 14.00 Sommerfest – Klosteret

September
01. kl. 10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen

Siden sidst
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Døbte
Emma Aalykke Andreasen

Freja Skovrider
Filip Seiling

Elliot Hjort Bloch Juhl
Filip Nørbech Helweg
Søren Just Klitgaard

Josefine Skjødt Thylstrup
Sebastian Quist Simonsen
Naja Juhl Roberg-Clark

Begravede
John Siggaard Holm Hansen
Else Mortensen født Jensen

Svend Peter Nielsen
Henning Thygesen

Tina Bjerre Nielsen født Andersen
Tage Møller

Johs Michelsen
Erik Michael Beck

Ruth Leighton Jensen født Leighton
Ejvind Dyrlund

Svend Erik Andersen
Henning Ricard Johnsen 

Gunnar Bundgaard Nygaard
Knud Erik Øland

Leif Madsen
Søren Helmar Thomsen

Flemming Michael Jensen
Poul Rømsgaard

Jens Voldstedlund Christensen
Kristian Madsen

Viede
Alexandra Zvereva & 
Peter Kaare Thomsen

Helle Holm Nielsen & 
Klaus Jørgen Slavensky

Besøgsven
Mangler du en at få et hyggeligt besøg af, og få en sludder med en 

gang imellem? 
Eller kunne du tænke dig at blive besøgsven og skabe et lyspunkt for 

en, som gerne vil have et besøg en gang om ugen?
I Mariager kan du henvende dig til Ældre Sagen 

(Inger Røien, tlf. 51 70 71 46) eller til Røde Kors (Gurli Vestfal 
Pedersen, tlf. 98 54 17 34) og få mere at vide om hvordan du får en 

besøgsven, eller hvordan du selv kan blive besøgsven.



Jeg glæder mig i denne tid .....
Bilen har fået sommerdæk. 
Uret er stillet en time frem.
Palmesøndagsgudstjenesten ligger bag
mig.
Græsslåmaskinen venter på at blive luftet, 
og terassen skriger på lyst til at blive besat 
(af mig og et glas vin).
Og udenfor sner det! 
Jeg glæder mig i denne tid, nu falder jules-
neen hvid, som der står i et kendt stykke 
dramatik. Det passer bare ikke.
Det er april. Varmen og foråret burde her-
ske.
Indenfor har mine knoer kuldesprækker af 
mangel på varme og forår.
Omgivet af disse mistrøstige kendsgernin-
ger sidder jeg skriver kirkeblad omkring 
sommerens 6 orgelkoncerter og et par mu-
siske arrangementer inden da.
Unægtelig en mærkelig sammenstilling af 
begivenheder, der intet burde have med 
hinanden at gøre. Bestemt ikke sneen.
Men jeg glæder mig virkelig i denne tid.
Det er tiden hvor koncertprogrammer og 
materiale til sommerens 6 orgelkoncerter 

rasler sagte ind i mailboxen. Og der er 
masser af data, der skal indhentes. Pro-
grammer og curriculum vitae - lidt mere 
profant er CPR-numre og bankoplysninger 
for professionel musik koster også penge.

Afgrundsdyb uvidenhed.
Der er nogle ting man intet ved om. 
Det ville være trættende, hvis jeg begyndte 
at remse op, hvad jeg ikke ved noget om. 
Livet er langt og skal ikke bruges på in-
genting.
Tag nu f.eks. orgler. Jeg ved jo intet!
På overfladen ved jeg, hvordan de virker, 
hvad der sker, når jeg trykker på en tan-
gent. Hvordan luften kommer fra blæseren 
og ud og laver lyd i piben. Jeg ved, hvad 
der sker når organisten trækker i et register 
og åbner for muligheden, for at instrumen-
tet kan frembringe lyd. Sætter orglet i gear.
Jeg ved også, hvad der er inde bag alle lå-
gerne og hvor megen mekanik, der ligger 
i gulvet. Jeg har set hver eneste pibe, og 
alligevel ved jeg intet!

Jeg ved ikke, hvad det er en orgelbygger 
kan gøre ved en pibe, så nogen piber lyder 
himmelsk godt og andre rædselsfuldt.
Jeg mener jo i al beskedenhed, at orglet i 
Mariager kun er udstyret med førstnævnte.

Hvad ved du? 
Når jeg sidder og øver i kirken, er det tit, 
der står besøgende og kigger betaget op på 
det store instrument, og ind imellem kom-
mer grupper af folk op og kigger til instru-
mentet. Det er lidt som en drengedrøm om 
at kigge ind i cockpittet på en jumbojet. 
Så åbner jeg for lågerne og tegner og for-
tæller, og når selv samme folk går ned ad 
trappen, synes de at orglets pris, er noget 
lavere, end da de gik op.
Hvad ved menigmand om orglets kom-
pleksitet? 
Sjovest er det at bede folk om at gætte på 
antallet af piber, og se deres ansigt når de 
finder ud af, at de har gættet sådan ca. no-
gen tusinde procent ved siden af.

Den lille pibe på billedet kaldes en vox humana. Den menneskelige stem-
me. 
Skæbnen vil, at der er en af disse i alt 56 piber, der ikke virker. Det er jo 
ikke godt.
Jeg er bl.a. ansat til at “føre tilsyne med kirkens instrumenter”, som der så 
kluntet står, og sandheden er, at jeg ikke har den fjerneste idé om hvordan 
jeg reparerer en enkelt sølle pibe. 
Der skal høj høj ekspertise til.

Har du lyst til at stå midt i orglet og kigge på de utallige piber og smukke 
egetræ, så er muligheden der søndag d. 31. maj.

Det tager ikke 4 timer fra kl. 13:00 til kl. 17:00, men du kan kigge op når 
det passer dig og så længe det passer dig.

Orglet er åbent på alle måder.

12 Læs om koncerter, kor og salmer på: musik.mariagerkirke.dk

Åbent orgel - søndag d. 31. maj fra kl. 13.00 - 17.00



Åbent orgel.
Lørdag d. 29. maj i 2010 blev instrumen-
tet indviet ved en koncert, og dengang var 
der i dagene lige efter åbent orgel. Enhver 
kunne komme op af trappen til orglet og 
kigge på instrumentet. Få et lille glimt af 
hvor stor en maskine det er - og alligevel 
så simpel som en enkel fløjte med kun en 
tone.
Her 5 år efter søndag d. 31. maj fra kl. 
13:00 til 17:00 kan enhver - så længe 
pladsen på pulpituret tillader det - komme 
op og kigge nærmere på orglet. Få lidt at 
vide og stille spørgsmål (der findes ingen 
dumme spørgsmål), og har du lyst, kan du 
komme med ind i orglet (der er to etager 
indvendigt) eller spille lidt på det. 

Grillkoret.
Det begyndte i sangens år 2008. Koret alt-
så. Dengang kaldte vi os for Ad-hoc-koret 
fordi vi øvede ad-hoc, men ting forandrer 
sig. Nu øver vi fast og skulle derfor have 
et andet navn. Et af de vittigere forslag var 
“Grill-koret”. Vi har nemlig den tradition, 
at når vi afholder vores årlige forårs/som-
merkoncert, så beder vi præsterne sørge 
for godt vejr, så vi kan afslutte sæsonen 

med at grille, inden vi går på velfortjent 
korsommerferie.
Grillkoret ville nok være lidt for humo-
ristisk, så vi hedder Klosterkoret, al den 
stund, at vi øver i klostret.

Basso continuo.
I nogle noder står der ganske enkelt b.c.
Det betyder “basso continuo” og dækker 
over at et basinstrument - cello eller fagot 
- og cembalo eller orgel. De to instrumen-
ter spiller så i al enkelhed nogle akkorder, 
hvorover koret synger.
Johann Herman Schein var Thomaskantor 
i Leipzig præcis 100 år før Bach, og det 
er nogel stykker af ham koret synger ved 
forårskoncerten akkompagneret af cemba-
lo og cello.
Der bliver også plads til kormusik af Carl 
Nielsen, der 9. juni ville være fuldt 150 år.
Endelig er der danske sommersange på 
programmet. 

I forordet til sommerens samlede pro-
gramhæfte skriver jeg bl.a.:

“I løbet af sommeren i 2010 løb den første 
sommerkoncertserie med kirkens nye orgel 

af stablen. Efter den sidste koncert var der 
en - en kvinde - der spurgte mig, om kvin-
der også spillede orgel, eller om det var 
forbeholdt mænd.
Skæbnen og gamle aftaler havde nemlig 
villet, at der kun var mænd som orgelso-
lister det år, og jeg lovede mig selv - efter 
at have overbevist damen om, at kvinder 
skam både spillede orgel og var aldeles 
udmærkede til det - at det ville jeg godtgø-
re en dag. En til en.
De følgende år har der været en sund blan-
ding af begge køn bag tangenterne.

Det har jo intet med hinanden at gøre.
Valgret og orgelmusik.
Ikke desto mindre er det i år 100 siden, at 
kvinderne i Danmark  - alt for sent - fik al-
mindelig valgret til Folketinget, og jeg har 
lidt spøgefuldt valgt 2015 til året, hvor der 
kun er kvindelige orgelsolister ved somme-
rens koncerter.
At valgretten ikke nødvendigvis var ligeså 
oplagt, som vi ser den i dag, kan anskue-
liggøres af, at selveste Emma Gad sagde til 
kongen, at dette var hendes livs lykkeligste 
dag, hvorefter kongen svarede hende: ”Ja, 

Jeg glæder mig i denne tid .....
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Mad og drikke skal der til, ellers kommer der ikke 
musik ud i æteren.

Klosterkorets forårs/sommer-koncert er kl. 
16:00 og kl. 17:00 tændes grillerne, hvor alle er 
inviteret til at grille og spise med i klosterhaven i 
forventeligt godt vejr.

Koret sørger for garnituren. Du skal bare selv 
have de grillkød og drikkevarer med - og et godt 
overblik over hvor du lægger begge dele.

Man kan lægge sit grillkød i køleskabet inden 
koncerten, så behøver man ikke frygte for varmen, 
eller at vi skulle finde på at synge i timevis.

Klosterkorets forårskoncert lørdag d. 6. juni kl. 16.00
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jeg synes nu hellere, at De skulle tage hjem 
og lave kaffe til Deres mand”. Der var - og 
er - langt til fuld ligestilling.

Kvinderne i kirkemusikhistorien.
Det er en ganske uvidenskabelig betragt-
ning, men da jeg første gang som grøn 
organist stiftede bekendtskab med den 
danske folkekirkes melodirepertoire for 30 
år siden, slog det mig, at der kun var en 
eneste melodi, der var komponeret af en 
kvinde. ”Rejs op dit hoved, al kristenhed” 
er skrevet af Cora Nygaard, hvis titel til 
gengæld blev decimeret til præstefrue. 
Kvinderne har igennem historien ikke 
været overvældende rigt repræsenteret i 
det kirkelige liv. Første kvindelige præst i 
1948 første biskop i 1995 og så sent som i 
år 2000 fik Danmark sin første kvindelige 
domorganist i Birgitte Ebert. Det står slet 

ikke mål med kvindernes formåen.
 
Konge eller dronning.
Musikkens hus i Aalborg fik i 2014 nyt 
orgel. Til indvielseskoncerten, var der 
indforskrevet en meget snaksaglig konfe-
rencier, der konsekvent omtalte orglet som 
instrumenternes konge. Det er jo forkert! 
Det er en dronning. Dronningen kan mere 
i skak end kongen og er derfor mægtige-
re. Instrumentet, alt dets rå maskulinitet til 
trods, er en kvinde, med æstetiske former 
og evnen til at spille alt fra uhyre sart til 
øredøvende voldsomt. Præcis som mænd 
og kvinder kan bestride hinandens forcer.
Blandt mange mulige udøvende dronninger 
er valget i år faldet på tre danske orgelso-
lister, der spiller først i koncertrækken, 
hvorefter man ved de sidste tre koncerter 
kan opleve, at også i udlandet kan kvinder-

ne deres metier. Uantastet hvornår deres 
fædrelande fik valgret.
Det har jo ikke noget med hinanden at 
gøre, men musikken er universel”.

De seks sommerkoncerter begynder tirs-
dag d. 16. juni og herefter hver 14. dag.
Se mere på dette blads bagside.

Nu er det blevet forår.
Jeg sidder nu og lægge sidste hånd på den-
ne artikel. Solen har skinnet fra en skyfri 
himmel og vi har haft årets første rigtige 
skjorteærmedag. Jeg skulle have skrevet 
færdig mens den sneede, men det gjorde 
jeg ikke. God solfuld musikalsk sommer.

Mikael Ustrup

Klosterhaven

Kvinderne til kongen d. 5. juni 1915: 
“Paa denne for os saa betydningsfulde Dag, da danske Kvinders 
politiske Valgret er en fuldbyrdet Kendsgerning, har vi som 
Talsmænd for Tusinder af Kvinder ønsket at udtale for Danmarks 
Regering og Rigsdag vor Glæde over den fulde politiske Borger-
ret, som den nye Grundlov giver Kvinderne”.

Kongen til kvinderne d. 5. juni 1915:
“Jeg takker for den venlige Henvendelse gennem Adressen. Jeg 
nærer fuld Tillid til, at Kvinderne ved den af alle Partierne paa 
Rigsdagen vedtagne Grundlov vil gøre god Fyldest sideordnet 
med Manden. Eksempler i den Retning haves jo allerede i det 
kommunale Liv og i Menighedsraadene, men på ét Sted kan 
Kvinden ikke undværes, og det er i Hjemmene. Her kan Kvindens 
Indflydelse ikke erstattes, thi gennem Barnets Kærlighed til 
Hjemmet vækkes Kærligheden til vort fælles Hjem: Danmark. 
Idet jeg gentager min Tak for Deres Henvendelse, beder jeg 
Dem udtale min Tak til de forsamlede Kvinder, samt bringe dem 
Dronningens og min Hilse”.

I må gerne stemme, bare I passer jeres børn, mænd, kødgryder 
og ikke blander Jer i politik eller begynder at arbejde eller spille 
orgel.
Det kunne være en besk omskrivning af Chr. D. X’s ord.

Når sommerens koncerter er løbet af stablen, vil man have kun-
net erfare, at det var godt kvinderne begyndte at spille orgel.

6 sommerkoncerter med ene kvindelige solister
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Klosterhaven

Havefolkene arbejder løbende med forårsklargøringen. 
Her er Lars Christiansen i gang med bedene.

To birketræer passede ikke 
ind i Klosterhaven og blev 
derfor fældet af Jørgen 
Hoxer. Det gav samtidig 
udsigt til kirken inde fra 
haven.

Ole Guldberg sørgede 
for at grenene endte i 
kvashuggeren og blev til 
belægning for stien langs 
vandhullet.

Med venlig hilsen
Peter Ulrich Toubøl

 (mail: peter@touboel.dk 
Tlf: 5192 1061)

”Står der ikke skrevet, at mit hus skal 
kaldes et bedehus” siger Jesus i Tem-
pelrensningen Markus-Evangeliet kap. 
11 vers 15-18. ”og begyndte at jage dem 
ud, som solgte og købte i helligdommen, 
og han væltede vekselerernes borde, og 
duekræmmernes bænke” Det var denne 
historie, jeg kom til at tænke på, da jeg 
sad i kirken den 8. marts og talte pen-
ge. Det var den årlige sogneindsamling 
for folkekirkens Nødhjælp, som gav 
mig denne tanke. 14.223,50 kr. blev der 
optalt, og jeg tror ikke at vi var blevet 
”smidt ud” af helligdommen, for penge-
ne blev givet videre for at hjælpe kvinder 
i verdens fattigste lande. Ved at styrke 
kvinderne, kommer det både dem selv, 
deres børn, familie og lokalsamfundet til 

gode. Så mange mange tak for alle bidra-
gene, og en speciel tak til alle indsamler-
ne. Tak for jeres tid, og glade smil.

Sogneindsamlingen 2015



Oh! den skønne, skønne maj!
Rundt på mark og høje 

står med åbent øje
blomster små ved hver en vej;
Oh! den skønne, skønne maj!

Herlig, herlig er den skønne maj!

Træets knopper svulmer, 
livet stille ulmer

i hvert lille frøkorn nu.
Oh! natur, hvor skøn er du!

Herlig, herlig, o, natur, er du!

Fuglen muntert triller, 
og mens hyrden spiller,
lyder pigens glade sang.
Overalt er jubelklang!

Herlig, herlig, toner glædens sang!

Ovenstående gamle sang - som jeg ikke 
kan finde forfatter på – sang vi hvert år 
til forårskoncerten på Århus Statsgym-
nasium. Vi havde en legendarisk mu-
siklærer, Helge Gad, og han havde det 
ambitiøse projekt, at ALLE skulle synge 
med i koret til julens og forårets koncer-
ter. En time hver uge året igennem stod 
vi ca. 500 gymnasieelever inddelt efter 
vore stemmer og sang af hjertens lyst – 
og netop Majsangen, som vi kaldte den, 
var et fast indslag til hver forårskoncert 
– og ikke et øje var tørt! – Siden (og i år 
skal vi til 50 års studenterjubilæum, så 
det er længe!) har den altid sunget i mit 
sind, når det hele pibler, gror og blom-
strer, som det lige præcis gør i denne 
skønne maj.

Først og fremmest har anemonerne jo 
blomstret fuldstændig overdådigt – Fak-
tisk syntes jeg, det startede lidt småt,

 
der var sporadisk blomstring hist og her, 
men ikke det store, og jeg troede så, det 
blev et af de år, hvor der var sparsom 
blomstring, for der er faktisk stor forskel 
på overdådigheden i forskellige år – og 
måske også forskellige steder. Det skyld-
tes jo nok, at der var koldt om natten, og 
det var der over lang tid, så anemonerne 
”brændte ikke af”, men udfoldede sig 

langsomt – og holdt længe – ja fak-
tisk her i starten af maj er de stadig 
ikke helt færdige. De er ellers blevet 
”afløst” af skovsyren med den lil-
le fine sarte silkeagtige blomst, der 
også breder sig i stor mangfoldighed 
– og på mange finurlige steder (se 
foto) -

Her i skovhaven i Alstrup Krat hol-
der jeg meget af at plante alle mulige 
steder – Vi har lavet mange lysnin-
ger rundt om, da skoven ellers me-
get gerne vil overtage det hele, og i 
de lysninger sætter jeg anemoner og 
skovsyre, som jeg flytter fra steder, 
hvor de gror meget tæt. – I Præste-
gården havde vi også mængder af 
anemoner og til dels skovsyre – men 
derudover havde vi kæmpe mæng-

der af den skønne gule vorterod med de 
hjerteformede sprøde blade, så da jeg 
opdagede, at den slet ikke fandtes i Al-
strup, var jeg straks nødt til at ”indføre” 
den, for den kan ikke undværes sammen 
med anemonerne, så de står side om side 
rundt om alle mine æbletræer.
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Vorteroden danner et smukt grønt tæppe 
fyldt med skinnende gule blomster, som 
man bliver i godt humør af at se på, og da 
den formerer sig ret kraftigt og hurtigt, 
har jeg mange steder i min græsplæne 
smukke tæpper af gyldensol. Nogen vil 
måske tænke, at det kan blive svært at 
begrænse dem – men her i skovhaven el-
sker vi ting, der vokser vildt, der er nem-
lig plads nok til vildskaben!

Nye fuglegæster  
Faktisk er det ikke kun blandt blomster-
ne, ”vildskaben” findes, det er nemlig 
helt vildt, så mange forskellige fugle, 
der dels har besøgt os de seneste måne-
der – og dels har bosat sig med reder og 
afkom.
Vi har altid fodret godt med alle mulige 
kugler, korn og kerner, men en dag kom 
en af os til at læse i Danmarks Naturfred-
ningsforeningsblad, at der faktisk fand-
tes mange mange flere - og spændende 
-produkter til at bespise fuglene og må-
ske dermed udvide bestanden til en stør-
re mangfoldighed.

Nu hænger der melormeguf i fedt, fedt-
søjler med blåbærsmag eller indlagte 
insekter, jordnødder i en særlig behol-
der, og fodergrenen er tynget til jorden 
– sidst men absolut ikke mindst er der 
også indkøbt et foderhus med en special-
nøddeblanding til egernet!!

Her syntes jeg måske, grænsen lige var 
overskredet – ikke at vi ikke har egern – 
de plejer at æde vores nødder, så det må 
da være føde nok til dem – men ligefrem 
give dem specialbehandling - - 
Nå, efter ganske kort tid kom der faktisk 
et egern, og nødderne forsvandt lige så 
stille fra foderautomaten (den har en spe-
ciel anordning, hvor låget skal løftes), 
men vi så den ikke sidde der. Til gen-
gæld så vi, at en af vore stærekasser – en 
af dem med dobbelt lejlighed, pludselig 
havde fået et ret stort indgangshul – gna-
vet lidt sjusket til – og vupti kom eger-
net springende fra træet og ind i hullet! 
Nu går vi så og holder øje, for hvor ville 
det være morsomt, hvis den en dag kom 
og præsenterede sine små unger for os – 
men vi skal være vågne, den står tidligt 
op.

Tilbage til fuglene: Pungen er tom, men 
haven er fuld! – Vi har aldrig haft så man-
ge forskellige – og anderledes – fugle. 
En del af dem ser vi kun som vintergæ-
ster, og så ruger de andetsteds, men i år 
er mange af dem blevet her, de får ikke et 
bedre pensionat andre steder! – Jeg næv-
ner i flæng: Sortmejse og halemejse - 
spætmejse og sumpmejse – blåmejse og 
musvit – rødhals og drossel – kærnebider 
(se foto) og stor flagspætte – skovskade 
og skovdue – bogfinke og skovspurv – 
dompap og grønirisk – gærdesmutte, sol-
sort og stær! – Ja, det er sandt – vi har i år 
efter nogle års fravær (og til stor ærgrel-
se) pludselig haft tre stærefamilier, der 
flittigt har diverteret sig med stankelben 
– og enkelte besøg på foderpinden, selv-
om det er usædvanligt (måske var det 
melormene, der trak!!) 
 – Den skønne solsort har bygget to – 
for os – synlige reder – den ene i den 
stedsegrønne kaprifolie ved terrassen, 
men godt gemt og udenfor nåvidde for 
hunden, der ellers synes, det er meget 
interessant at snuse til – den anden mel-
lem nogle såkasser, der står stablet, så 
da vi skulle bruge dem, var der optaget 

af en meget fin og sirlig sol-
sorterede, hvor der nu ligger 
4 æg og venter, mens den i 
kaprifolien allerede har store 
unger.

- fortsættes på næste side

17



Nyt fra Birgittaforeningen:
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Ægteskabssvindleren
Den allersidste nye beboer er for os 
en sjælden gæst – nemlig den brogede 
fluesnapper. Den bor i en redekasse, som 
mit barnebarn har lavet til mig (se foto), 
og den hænger lige uden for mit vindue. 
Fluesnapperen er en højst finurlig stør-
relse – specielt hannen. Det er hannen, 
der ankommer først her i starten af maj, 
og når den har fundet et egnet redested, 
sætter den sig og synger særdeles smukt, 
indtil den har tiltrukket en hun – så sæt-
ter den sig ved redehullet og spreder sine 
halefjer ud, så den hvide farve bliver 
synlig. Hvis hunnen finder både hannen 
lækker og redekassen egnet, begynder 
parring og æglægning. Når hunnen så-
ledes er travlt beskæftiget med at lægge 
æg, starter hannens utroskab. Han flyver 
et par kilometer væk, så magen ikke op-
dager, hvor han er henne – så starter han 
på ny med sin skønsang for at tiltrække 
en ny mage, og når hun er godt i gang 
med æglægning, forlader han hende 
igen og overlader resten af opfostringen 
til den hun alene. – Afhængigt af hvor 
langt den første mage er i udrugningen, 
begynder hannen endnu en tredje char-
meoffensiv – eller han vender tilbage og 
hjælper ligeligt den første mage med op-
fostringen, og derved får hun flere unger 
på vingerne. Man må sige, den er om sig, 
den han, med at sprede sine gener – og 
han er så smart, at ingen af damerne op-
dager det, fordi han bedriver sine meriter 
på vidt adskilte territorier!
 
Oxendalen
På vore daglige gåture i skoven har vi 
jo mange mange gange gået i bunden 
af Oxendalen eller på stien ovenfor og 
kigget ned på de stadigt større (og grim-
mere) grantræer, der gjorde dalen til en 

mørk slugt uden meget liv. I årevis har 
vi glædet os til, at de træer en dag skulle 
fældes (det har der jo været talt om i en 
del år, uden at det skete!) – og så plud-
selig går vi der en dag på stien og kig-
ger ned – og opdager en stor mørkegrøn 
flod, der ”løber” i hele dalens længde!! 
– Det er sket – alt er fældet, og nu lig-
ger alle træerne blot og venter på at blive 
anvendt til flis eller andet – og vi andre 
glæder os over lyset og luften i Oxenda-
len – og tænker, at om få år er den sprun-
get i skov, som den har lyst til, for der må 
nemlig ikke plantes noget - - 

Kom selv bese det – det er fantastisk!

Glædeligt forår og sommer!
Britt Lægsgaard

Sensommertur til 
Løgumkloster Refugie 

For 13. gang bliver der 
sensommertur til 

Løgumkloster Refugie. 

Ligesom de foregående to år 
bliver det i samarbejde med 

Haslev sogn. 

Bussen kører fra Egepladsen,  
via Randers direkte til 
refugiet og der bliver 

arrangeret ture i 
grænselandet.

Dato: 
14.-17. august 2015. 

Programmet kan hentes i 
kirken eller Klostret.

Yderligere oplysninger kan 
fås hos Preben, 

tlf.  6128 1726 eller på 
refugiet 7474 3301



Nyt fra Birgittaforeningen:
Her i april måned kunne vi så glæde os 
over udgivelse af en helt ny-revideret 
klosterbog.
Takket være Per Sloth Carlsens research, 
er historien om Mariager kloster nu op-
dateret ud fra de seneste undersøgelser, 
og bogen er samtidig tilført en hel del 
nyt billed-
materiale.

Den nye bog har da også allerede vakt 
megen interesse både i og udenfor Ma-
riager.
Eksempelvis benyttede Mogens Kold 
Hansen bogudgivelsen som anledning 
til at besøge sin hjemby for at sikre sig 
et signeret eksemplar. Han fortalte her, 
at han altid havde interesseret sig me-
get for byens middelalder-historie og 
for øvrigt var søn af den sidste tolder i 
Mariager. 

Vandringen Palmesøndag blev efter fle-
res ønske en lidt længere tur på 10 km 
denne gang.

Dette afskrækkede dog ikke de 28 delta-
gere,  men gav tid og rum for såvel be-
vægelse som for eftertanke. Sognepræst 
Stine Tougaards prædiken forinden i 
Mariager kirke var et godt omdrejnings-
punktet for refleksion, og gav også un-
dervejs anledning til mange gode sam-
taler. 
Det er 4. gang pil-
grimspræst Elisabeth 
Lidell fra Århus stift 
leder forårsvandringen, 
og vi glæder os over, at 
samarbejdet med Mari-
ager kirke åbner op for 
hvert år at kunne tilby-
de denne pilgrims-van-
dring, som mange ef-
terhånden ser frem til.

Undervejs på ruten blev der bl.a. gjort 
holdt ved Hohøj og kirketomten i Hou, 
hvor vi sang den smukke gamle pil-
grims-salme ”Dejlig er jorden”.

For dem der foretrækker at vandre over 
længere strækninger og i flere dage, kan 
vi meget anbefale Birgitta-vandringen 
fra Mariager til Viborg som finder sted i 
dagene fra den 8. - 11.7. Ruten er på i alt 
ca. 70 km og følger små stier og mindre 
veje fra kirke til kirke i naturskønne om-
givelser. Ønskes nærmere oplysninger 
så kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk  
hvor man også tilmelder sig.

Men forinden kan vi glæde os til Mid-
sommer-vandringen, som i år bliver en 
”fortælle-vandring” med Jørgen Kruse. 
På en kortere rute i roligt tempo langs 
Mariagerfjord skal vi her høre Johannes 
Møllehaves poetiske tekst om ”Adam og 
Eva - ved en smuk dansk fjord”.
Her kommer en lille ”smagsprøve” fra 
bogens forord:

Vi ved jo, at Paradis’ have gik tabt.
Men verden er ny, 

som dengang den blev skabt.
Og solen går stadigvæk op – 

og går ned,
som da Adam og Eva stjal frugten – 

og bed.
Og månen er stadigvæk 

fuldt lisså rund,
 som da Abraham boede i Mamrelund.

Jeg tror, de historier er kendt 
af enhver.

Jeg har sat dem på vers - 
og fortæller dem her,

og dersom du føler, at det er for lidt
står resten hos Moses 

(i hans bog nummer et).

- eller man kan som sagt også høre Jør-
gen Kruse fortælle om Adam og Eva og 
om meget andet den 25. juni, hvor vi 
mødes kl. 18.30 ved Mariager kirke og 
afslutter vandringen omkring bålpladsen 
i Klosterhaven.

På gensyn og rigtig god sommer.
Helga Moos

www.birgittaforeningen.dk  
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6 Sommerkoncerter 2015
(Entré kr. 50,- pr. koncert - mulighed for rabatter)

1. Sommerkoncert
Tirsdag den 16. juni kl. 19.30
Professor Bine Bryndorf, Kbh.

3. Sommerkoncert
Tirsdag den 14. juli kl. 19.30
Birgitte Ebert, Ribe Domkirke

4. Sommerkoncert
Tirsdag den 28. juli kl. 19.30
Karin Nelson, Gøteborg/Oslo

2. Sommerkoncert
Tirsdag den 30. juni kl. 19.30

Vibeke Astner, Vejle

6. Sommerkoncert
Tirsdag den 25. august kl. 19.30

Monica Melcova, Spanien

5. Sommerkoncert
Tirsdag den 11. august kl. 19.30

Kerstin Wolf, Hamborg


