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To sommerdage i maj - taknemmelighed

Efter et meget blæsende og køligt forår,
kom der pludselig to rigtig varme dage i
starten af maj. For første gang nogensinde,
har vi etableret en meget lille køkkenhave
med ærter og gulerødder og radiser, og varmen fik de længe ventede spirer til at vælte
op af jorden til stor fryd
for mine mindste børn.
Min datter og jeg lå på
et par solsenge, mens
der blev vandet og leget
omkring os. Og jeg blev
overvældet af taknemmelighed, Jeg har en hverdag, hvor jeg skal mange
ting, og denne søndag
eftermiddag har der helt
sikker også været noget,
jeg skulle nå eller, noget,
jeg ikke havde nået, men
taknemmelighedsfølelsen
greb mig og jog al stress
bort.

Og taknemmeligheden kræver vel, at man
har noget eller nogen at være taknemmelig overfor? I en tid, hvor kristendommen
måske fylder mindre og mindre, er det
ikke selvfølgeligt, at man opfatter tilværelsen som en gave givet af Gud. At man

Når jeg kommer hjem, bliver jeg oftest mødt
af et meget stort antal cykler, der ligger kastet foran min hoveddør, når jeg får jeg mig
stridt igennem krattet af cykler og løbehjul
og åbnet døren, venter der mig en skov af
tasker og ildelugtende sko, som tilhører
mine børn og deres venner. Ni ud af ti gange
bliver jeg sur og går ind og råber, om de så
straks vil komme ud og flytte deres skrammel. Men én ud af ti gange overmandes jeg
af samme taknemmelighed som den dag i
haven. Hvad har jeg dog gjort for at fortjene
at få de børn, som har smidt de cykler der?
Og for at de har det godt og har gode venner,
som har smidt endnu flere cykler, så jeg ikke
kan komme ind i mit hus?
Forleden hørte jeg en lykkeforsker udtale,
at en del af den stress og udbrændthed, man
ser i dag kan skyldes, at følelsen af taknemmelighed er i aftagende. Men hun sagde
ikke, hvem denne taknemmelighed skulle
rettes imod.

opfatter natur, børn, kærlighed – selve livet
som skænket os for intet – og derfor er det
ikke længere naturligt, at man vender sin
taknemmelighed mod Gud. I en tid hvor
selviscenesættelse og ”show off” fylder
meget, virker det næsten som om, vi i højere grad opfatter os selv som en gave til
verden, mere end vi opfatter verden som en
gave til os. Derfor kredser vores liv mere
og mere om os selv - om selvrealisering
og selvudvikling. Og skulle man opnå eller føle noget at være taknemmelig for, så
er det et fremherskende mantra, at ”det har
jeg kun mig selv at takke for”! Og rigtig
taknemmelighed kan ikke være rettet mod
en selv. Man kan være taknemmelig for sit
liv, man kan ikke være taknemmelig overfor sig selv. På den måde er der risiko for,
at vi ender meget selvcentrede og som følge deraf meget ensomme.

Livet er en gave. Hver eneste dag har vi
hver i sær noget at takke vores skaber for –
små ting og store ting. Der er nok at brokke
sig over, men der er endnu mere at glæde
sig over. Så lad os huske taknemmeligheden – også når børnene roder, når vi har for
meget at se til, når tingene
er vanskelige. Taknemmeligheden over hver en ny
dag, med alle dens muligheder, taknemmeligheden
over vores evner og kræfter, over stunder hvor vi
mennesker rør hinanden,
over en fremmeds pludselige venlighed, over gode
bøger og skøn musik, over
det der gror og solskin og
over cykler.
		
Stine Tougaard
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Kirken i Verden

I sidste nummer af Kirkebladet fik vi muligheden for at give dig, kære læser, det
første indblik i vores menigheds liv i Risti
i Estland.

indtægter til vores arbejde og underhold
kommer fra donationer. Derfor er vi fuldstændig afhængige af de bidrag, folk yder
i taknemmelighed over Guds godhed, om
det så være sig i form af penge, tid, evner
eller bønner. Gud ske lov har vi mange dedikerede medlemmer af menigheden, som
gør et stor frivilligt arbejde.

Konfirmander

På grund af den kommunistiske fortid, er
det er ganske normalt ikke at tilhøre nogen
kirke og ikke bare mange børn, men også
mange unge og midaldrende, er ikke døbt.
Derfor kræver det mod og beslutsomhed at
blive medlem af en kirke – mod til at møde
spørgsmål og rynkede pandebryn fra familie og venner. Et resultat heraf er derfor
også, at de fleste dåbskandidater, som søger
til kirke for at lære noget om kristendommen, er voksne mennesker i 40 – 50’erne
– og jeg finder stor glæde og mange gode
samtaler i mødet med disse mennesker og
følge dem på deres vej til Gud.
I dette nummer vil sognets præst Annika Laats
fortsætte med at fortælle om sognets liv.

Sognelivet

Annika Laats fortæller: Sognelivet i Estland er meget forskelligt fra det danske,
ikke mindst fordi sognegrænserne ikke har
nogen betydning. Alle kan frit vælge den
menighed, de ønsker at være en del af. Det
har den gode effekt på vores sogn, at det er
et sogn i vækst, og medlemmerne af menigheden kommer fra en radius på op til 70
kilometer. Denne tilgang til menigheden er
en stor velsignelse for os, da den gør os i
stand til at gøre mange ting, vi ellers ikke
ville have været i stand til, fordi det nu er
en menighed af mennesker med mange talenter. En anden forskel i forhold til Den
Danske Folkekirke er, at vores menighed er
100 procent selvfinansieret! Vi har hverken
kirkeskat eller fast medlemsbidrag. Alle
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Men som noget nyt i år udbyder vores sogn
konfirmationsforberedelse for teenagere!
Denne gruppe er voksede ud af menighedens ungdomsarbejde, som ledes af Linda
Sakala, som tidligere har deltaget i ungdomslejre arrangeret af Christians Kirken i
Aarhus. Vores tilgang til arbejdet med teenagerne er lidt speciel, da vi ”tror” på lejre!
At bruge tid med de unge, ikke bare et par
timer om eftermiddagen, men også gennem
madlavning, måltider, hygge og arbejde og
overnatning. Til det formål er vi taknemmelige for vores sognehus, som en weekend hver måned danner rammen for vores
lejr. 25 unge i alderen 10 til 16 år deltager
i disse weekend-lejre, og derudover tager
vi dem med på så mange andre kristne lejre, som muligt, rundt om i Estland. På den
måde har vi mulighed for at følge de unge
mennesker på deres vej mod at lære at stole
på Gud som deres Frelser.

Besøg fra Hong Kong

Sidste år gæstede en gruppe Hongkonger
Mariager, og rygtet om dette vellykkede
besøg har spredt sig i millionbyen Hong
Kong. Derfor er Mariager Kirke og sogn
endnu engang vært ved et besøg fra Hong
Kong, denne gang i dagene den 10. august
til den 18. august.
Igen i år vil fokus være på dansk kirkeliv
og kultur. Programmet vil blandt andet
præsentere vores gæster for den tradition,
som vores Birgittaforening har skabt med
pilgrimsvandring i den skønne natur omkring Mariager, men også foredrag, morgensang i kirken og småkagebagning står
på programmet.
Et lands kultur og vaner lærer man dog
bedst at kende ved at leve blandt de ”lokale”. Derfor søger vi efter værtsfamilier,
som kunne tænke sig at åbne deres hjem
og gæsteværelse op for vores Hong Kong
gæster i weekenden 12. til 13. august, og
som er villige til at vise dem lidt af deres
hverdag og følge med dem til søndagens
gudstjeneste. Som noget nyt i år vil Hongkongerne også dele deres kultur med os
gennem et arrangement i Klostret, hvor de
vil fortælle om Hongkong kultur, og vi skal
høre kinesiske sange og smage det fantastiske kinesiske køkken! Det fulde program
vil fremgå af vores hjemmeside.

Synes du

det kunne være spændende at bringe
Østens mystik direkte hjem i din stue!
Kontakt sognepræst Jacob D. Krogh
Rasmussen for yderligere information
og meld dig som værtsfamilie.

Hong Kong
kultur-aften

Har du lyst til at opleve Hong Kong
her i Mariager, så sæt kryds ved

Stygge

- min og den begravede biskop?

Foredrag v. Maria Helleberg,
tirsdag den 6. juni kl. 19.30 i Klostersalen.

Her vil vores gæster fra Hong Kong
ikke blot servere ægte kinesisk mad,
men også give ”smagsprøver” på kinesisk sang og kultur. Aftenen slutter
med Aftensang på havnen kl. 20.00.
Tilmelding, af hensyn til maden,
til Jacob tlf. 21441054 eller
jdkr@km.dk
senest 14. august.

Sted: Klostersalen, Klostret

Foto Stine Heimann

Onsdag den 16. august
kl. 17.30.

Birgittas blik

Sanselighed og kropslighed i birgittinernes
billeder – fra Smertensmanden i Mariager
til korsvisionen ved den hellige grav.

Formiddagshøjskolen

Her følger datoerne for
formiddagshøjskolen til efteråret.
Programmet følger i det næste nummer
af kirkebladet.

5. sep., 19. sep.,
3. okt., 17. okt., 31. okt.,
14. nov., 28., nov.,
12. dec.

Alle dage fra 10.00 til 12.30.
Det koster 50 kroner at deltage
og alle er velkomne!

I romanen STORMENE fortæller Maria
Helleberg en anderledes historie om reformationens tabere og vindere. Hovedpersonerne er ingen ringere end den sidste katolske biskop i Danmark, Stygge Krumpen,
og hans samlever Elsebe/Elisabeth Gyldenstjerne. Mængder af kilder fortæller om
de tos liv og verden. De er blevet samlet
i romanform - og nytolket. Tro, had, kærlighed og borgerkrig føder et nyt samfund,
fattigt og sammenbidt, med den opgave aty
hele sårene og gå ind i den nye tro. Hvem
var han egentlig, den hærgede. indadvendte
mand på gravstenen? Hvad var hans rolle,
ideer, skæbne? Kan vi sige noget om, hvad
han troede på? Hvordan klarer man sig
igennem en krise som Grevens Fejde?

Foredrag v.
Hans Henrik Lohfert Jørgensen,
lektor, ph.d. AU, onsdag den 23. august,
kl. 20.00 i Klostersalen.

Den hellige Birgitta fik med sin indlevede
betragtning af Jesu liv og lidelse stor indflydelse på senmiddelalderens religiøse
kultur. Birgittas blik trængte igennem
kødet og ind til de åndelige sandheder gemt
i lidelseskroppens dyb. I dette foredrag vil
kunsthistoriker Hans Henrik Lohfert Jørgensen forsøge at se birgittinernes billeder
i Mariager gennem Birgittas blik. Klosterlivet kan beskrives som en livslang tilegnelse af dette mystiske blik – dette på den
ene side meget sanselige og legemlige, på
den anden side meget åndelige og visionære perspektiv på den kristne tilværelse.
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”Er det deres kirke!”

Overraskelsen var stor, da døren gik op
til kirkerummet på Valsbøl skole, som
dannede rammen om den traditionsrige
konfirmandlejr til Valsbøl i Sydslesvig.

Her i Mariager er vi vant til en af de flotteste rammer i Danmark om gudstjenesten –
nemlig vores skønne kirke med dens fantastiske historie. Men mange andre steder må
man nøjes med langt mindre, ikke mindst
hos det danske mindretal i Sydslesvig, som
søndag morgen sågar omformer børnehaver og mødelokaler til kirkerum. Men selve
gudstjenesterummet og dets beskaffenhed
er i virkeligheden uden den store betydning,
for det er den gudstjeneste, vi fejrer sammen, og ikke om der er højt til loftet eller
”rigtig” prædikestol, der har betydning – og
det oplever vi, når vi er på konfirmandlejr!
Men konfirmandlejren den 25. og 26. marts
bød også på gensyn med de danske kon6

BØRN OG UNGE

firmander fra mindretallet, byvandring i
Flensborg – shopping – aftenandagt med
lystænding, grænsehandel og masser af
hygge konfirmanderne imellem – og med
os præster – og så chokket over den manglende Wifi på Valsbøl skole! Så det var en
busfuld trætte unge som voksne, som søndag eftermiddag vendte tilbage til Mariager
fulde af oplevelser og lidt klogere på det
med kirken.

STORT tillykke til vores dejlige konfirmander,
det har været hyggeligt, at lære jer at kende!

BØRNEGUDSTJENESTER
Børnegudstjenesterne holder sommerferie
i juni og juli måned, men sæt kryds for
onsdag den 30. august, hvor der igen er
Børnegudstjeneste i Mariager kirke kl.
17.00. Efter den korte børnevenlige gudstjeneste er der gratis fællesspisning og en
aktivitet for børnene.

Onsdag den 30. august kl. 17.00

Konfirmander 7A
Victor Winther Andersen, Magnus Borg Christensen,Nikolaj Alexander Geber,
Anton Haslund Høj, Rasmus Holt Jakobsgaard, Jeppe Ferdinand Mathiesen,
Bjarke Wallin Skjøttgaard, Signe Skou Damborg, Signe Haugaard Frandsen,
Annika Duus Hjorth, Malou Bak Kristensen, Izabella Poulin Krogh,
Nicoline Dybdahl Malling, Michela Østergaard Mortensen

Sommerfest

Søndag den 27. august er det tid til
Mariager kirkes årlige sommerfest.

Vi starter med en lille forfriskning i
klosterhaven fra kl. 13.30 for dem som har lyst,
inden vi kl. 14.00 samles i Klostersalen, hvor vi vil nyde lidt godt at spise og drikke,
samt blive underholdt af ”De gode mænd”, som
kommer og spiller. Kl. 16.30 takker vi af.
Velmødt til denne festlige eftermiddag

Der er ingen tilmelding,
det er gratis og kirkebilen kører.

Konfirmander 7B
Andreas Malthe Birkemose, Rasmus Kjær Christensen, Simon Munkholm
Jacobsen, Edward Bjærge Majewski, Steffen Gotthjælp Nielsen,
Mathias Støvring, Peter Tøttrup Villadsen,Caroline Nedergaard Lande Andersen, Luna Kirstine Vraa Andersen, Klara Grønborg Malgo Jensen, Olivia Korsbakke Palsgaard, Josefine Meiries Pedersen, Cecilie Kjær Sørensen, Celina
Sørensen, Linnea Ilsø Madsen, Lærke Jasmin Nielsen
Derudover er
Jonas Hastrup Rasbech konfirmeret i Sem Kirke
Kasper Kjær Klausen i Spentrup Kirke og
Jonas Mogensen Burmeister i Svenstrup Kirke.
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Drøm og opvågnen

En vårnat under himlen blå
la’ Jakob sig til hvile
på grønne mos og græssets strå;
i søvne ses han smile,
for i sin drøm han tyd’ligt ser
en stige, rejst mod himlen,
og han bli’r var en mængde fjer:
en engle-sammenstimlen.
De vandrer op, de vandrer ned,
mod himlen, så mod jord,
de bringer lys og kærlighed
og nådens blomsterflor.
I drømme Jakob føler, at
hans sind er i balance,
og mens han følger engles vej,
får sjælens vækst en chance.
Han stiger ikke selv mod sky,
det er ham nok at vide,
at han er skærmet og i ly
af englevinger blide.
Da forårssolen vækker ham
og kilder næsetippen,
så øjner han på bakkekam
en fugl med stjerte-vippen.
Og alle englene er væk,
usynligt dog til stede,
for der er englelyd i bæk,
en morgen fuld af glæde.
I skovbund Jakob hør’ og ser
de hvide engles toner,
gevandter, let’ som fuglefjer
et hav af anemoner.
Vibeke Guldberg Madsen

Friluftsgudstjeneste

med Gospelkoncert i Maren
Finds Dalen den 21. Juni kl.19.00
Tag familien i hånden og få en uforglemmelig aften, når Sødisbakke slår dørene op
for gudstjeneste, gospelkoncert og sang i
skøn forening.

DR Kirken i Mariager

I skrivende stund har vi netop afsluttet to
dage med optagelser til DR kirken. Det
blev to fine, spændende og travle dage med
masser af aktivitet i og omkring Mariager
Kirke.

Aftenen indledes med en gudstjeneste af
Sødisbakkes egen præst, Cicilie Poulsen og
Mariagerpræsterne Jacob Duevang Krogh
Rasmussen og Stine Tougaard, hvorefter
Northern Light går på scenen og til sidst
afsluttes det hele med en solooptræden af
James Sampson.

Forførende amerikansk gospel
og charmerende soul
Northern Light er et amerikansk inspireret
gospelkor, der styres af dirigent, korsanger
og solist, Brian Hollingsworth, som er født
og opvokset med gospel i den sorte amerikanske baptistkirke. Med sine amerikanske
rødder solidt plantet i Marin Finds Dalens
jyske muld, er der således lagt op til en stor
oplevelse med svingende rytmer.
James Sampson sang vindersangen Me and
Mrs. Jones i tv-programmet ”Stjerne for en
aften” (2002). Han har desuden deltaget i
det danske melodi grand prix (2007), hvor
han kom på 2. pladsen med sangen Say
you love me.

DR rykkede ind tirsdag formiddag med op
til flere store lastbiler med udstyr. Herefter
blev kirken ”rigget” til med kameraer og
mikrofoner.

Den første gudstjeneste var kl. 16.30, og
efter den havde menighedsrådet sørget for,
at der var sandwich, øl og sodavand klar
i klosteret, inden vi vendte tilbage til kirkebænkene kl. 19.00. Optagelserne forløb
gnidningsfrit bortset fra en mindre afbrydelse ved den allersidste gudstjeneste,
hvor den såkaldte ”synkrongenerator” gik
i stykker, og vi en kort tid var i tvivl om
hvorvidt, optagelsernes kunne fuldendes.

Praktiske informationer
Der vil på dagen kunne købes både øl og
vand samt en lettere anordning lavet af
Sødisbakkes eget køkken.

Det lykkedes dog at få en anden i gang.
Vi takker alle, som med hjælp og tilstedeværelse var med til at gøre det til et par rigtig hyggelige dage.
Gudstjenesterne kan ses på DR K
den 20. august og den 27. august kl. 14.00
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Gudstjenesteliste

Juni

Kirkebilen

04. kl. 10.00

Pinsedag

ST

05. kl. 10:00

2. Pinsedag

ST

11. kl. 10:00

Trinitatis søndag

JDKR

18. kl. 10:00

1. søndag efter trinitatis

ST

21. kl. 19.00

Friluftsgudstjeneste

25. kl. 10:00

2. søndag efter trinitatis

JDKR

02. kl. 19:30

3. søndag efter trinitatis

JDKR

09. kl. 10:00

4. søndag efter trinitatis

JDKR

16. kl. 19:30

5. søndag efter trinitatis

JP

23. kl. 10:00

6. søndag efter trinitatis

ST

30. kl. 10:00

7. søndag efter trinitatis

ST

06. kl. 10:00

8. søndag efter trinitatis

ST

13. kl. 10:00

9. søndag efter trinitatis

JDKR

20. kl. 10:00

10. søndag efter trinitatis

JDKR

27. kl. 10.00

11. søndag efter trinitatis

ST

30. kl. 17.00

Børnegudstjeneste

JDKR

Juli

August

September
03. kl. 10:00

12. søndag efter trinitatis

Marens Finds Dalen
se omtale side 9

Kirkefrokost

JDKR

ST: Stine Tougaard./ JDKR: Jacob D. Krogh Rasmussen / JP: Jørgen Pontoppidan

Mariager kirke er kommet på
Facebook!

Så lad os blive FB-venner,
og du vil modtage notifikation, hver gang
der sker noget spændende i
Mariager kirke.
Find os på Facebook – Mariager kirke!
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Det er muligt at bestille kirkebilen til
gudstjenesterne ved at ringe til Fjordens
Taxa på tlf.: 98 57 57 10 senest om søndagen kl. 8.00, men gerne en af de foregående dage.

Flexkørsel

Har du problemer med at deltage i Mariager Kirkes mange forskellige tilbud
pga. manglende kørelejlighed?
Så er Mariagerfjord Kommunes tilbud
om Flexture måske løsningen for dig?
Flextur er et fleksibelt alternativ, når
bussen ikke kører.
Se nærmere på:
www.nordjyllandstrafikselskab.dk
eller kontakt:
Mariagerfjord Kommune
på telefon 97 11 30 00

Gudstjenester for
Sødisbakke
Friluftsgudstjeneste i Maren
Finds Dalen kl. 19.00
Se omtale side 9.

Plejehjemsgudstjenester
på Fjordvang

Fredag den 30. juni kl. 10.00
v. sognepræst
Jacob D. Krogh Rasmussen
Fredag den 25. august kl. 10.00
v. sognepræst Stine Tougaard

Siden sidst
Døbte

Erik Nor Skjellerup Madsen
Laura Marie Egelund Nikolaisen
Asta Nielsen
Ida Rosenlund Therkildsen
Daniel Gaardbye Blom
Sofus Frahm Møller
Aya Victoria Lund

Begravede og bisatte
Hein Høtoft
Alex Vilslev Cilleborg
Margit Ary Andersen født Pedersen
Gudrun Christensen født Holm
Inger Hansen født Pedersen
Birthe Pedersen født Larsen
Hans Jørgen Froulund Larsen
(Hune kirkegård)
Gitte Dalskov
Annette Pilegaard Nielsen født Bay
Peder Ludvig Bondegaard Nielsen
Olga Marie Nielsen født Jensen
Ella Margrethe Laursen født Jensen
Harald Vestergaard
Erik Borregaard

Viede
Linda Cathrine Højbjerg
& Søren Yde Just

Juni

Andre aktiviteter

06 kl. 19.30
11. kl. 16.00

Foredrag m. Maria Helleberg – Klostersalen
Forårs-kor-koncert – Kirken

13. kl. 17.30

Menighedsrådsmøde - Kirkekontoret

13. kl. 19.30
22. kl. 09.00
27. kl. 19.30
29. kl. 18.30

1. sommerkoncert v. Daniel Bruun – Kirken, éntre
Morgensang - Kirken
2. sommerkoncert v. Poul S. Jacobsen – Kirken, éntre
Midsommervandring – mødested Kirkens P-plads

11. kl. 19.30
25. kl. 19.30
27. kl. 09.00

3. sommerkoncert v. Kathrine Handford (USA) – Kirken, éntre
4. sommerkoncert v. Johannes Unger (Tyskland) – Kirken, éntre
Morgensang- Kirken

08. kl. 19.30
15. kl. 09.00
22. kl. 17.30
22. kl. 19.30
23. kl. 20.00
27. kl. 14.00

5. sommerkoncert v. Margrethe Østergaard – Kirken, éntre
Morgensang – Kirken
Menighedsrådsmøde - Kirkekontoret
6. sommerkoncert v. Mikael Wahlin (Sverige) – Kirken, éntre
Foredrag m. Hans-Henrik Jørgensen, AU – Klostersalen
Sommerfest – Klosterhaven/Klostersalen

Juli

August

Morgensang i Mariager kirke

I samarbejde med Birgittaforeningen
vil der den 29. juni, 27. juli og 15.
august kl. 09.00 være Morgensang i
Mariager kirke. Ved Morgensangen
vil vi synge nogle af de dejlige morgensalmer, og efter den lille andagt
og refleksion ved en af kirkens præster, er der mulighed for at deltage i
en kort pilgrimsvandring i
Mariagers smukke natur, for dem
som måtte have lyst.

Torsdag d. 22. juni kl. 09:00
v. sognepræst
Jacob Duevang Krogh Rasmussen
Torsdag d. 27. juli kl. 09:00
v. sognepræst Stine Tougaard
Tirsdag d. 15. august kl. 09:00
v. sognepræst
Jacob Duevang Krogh Rasmussen
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Prøv det - - før du flytter fra byen!

Da mine forældre flyttede fra Skagen - denne mærkelige ø, der nu er en del af Frederikshavn kommune - og til Himmerland,
åbnede der sig et hav af kulturelle muligheder for dem.
Ofte er det sådan, at man brændende ønsker sig alle de tilbud, som er andre steder
end der, hvor man bor, men virkeligheden
er, at man næppe ville benytte tilbuddene i
det omfang, man havde forestillet sig.
Mine forældre var dog ganske gode til at
tage til Aalborg til koncerter, på museer og
gå i teatret.

Aalborg Teater
Min familie havde mange sæsoner partoutkort til tre personer: far, mor og et udvalgt
barn blandt mig og mine to mindre søstre.
Som jeg husker det, bladrede vi igennem
de - også dengang - svært forståelige abon-

nementspakker, og valgte så en pakke med
nogle forestillinger vi gerne ville se, og
dem som så fulgte automatisk med. Ikke
sjældent viste det sig dog, at de forestillinger, vi havde de mindste forventninger til,
viste sig at være de bedste. Ønsk seks - betal for ti og bliv overrasket fire gange synes
at være devisen.

Det tager kun fem minutter men . .
Jeg har læst mig til, at Faktas skamridte
slogan er blevet skiftet ud med det noget
kortere: sund fornuft. Jeg skal ikke gøre
mig klog på hvorfor. Jeg er en indædt reklame-hader, men jeg kan egentlig bedre
tilslutte mig sloganet med sund fornuft end
at forsøge at holde på folk i en butik, når de
fleste mennesker (i hvert fald mænd) gerne
vil ud hurtigere end hurtigt.

Det tager kun en time, men . . . . .
Men så er der også et glas vin bagefter!
Det er blevet tid til sommerkoncerter igen.
Seks styk orgelkoncerter med danske og
udenlandske orgelsolister. “Same procedure as last year”, som der vist stadig siges
hver nytårsaften (men det har jeg ikke hørt
de sidste 35 år, for der har jeg siddet til nytårsgudstjeneste i kirken).
Uden at genere ret mange, kan jeg vist
godt påstå, at orglet i Mariager kirke ikke
er gået helt ubemærket hen over hovederne
på hverken marianere eller andet godtfolk.
Det er simpelthen instrumenternes dronning, som Mozart så malende navngav det.
Måske har jeg stillet spørgsmålet tidligere,
men hvad vil du helst høre: en times klarinet eller en times orgel. For mig er der
flere grunde til, at valget er enkelt. Dels har
jeg den profession, jeg har, og dels kan jeg
godt lide afveksling, og med al respekt for
klarinettens mangfoldigheder, så slår ingen
instrumenter orglet. Der er så mange klangfarver og så meget forskellige lyd, at der
skal et symfoniorkester til at konkurrere
med det.

Det er ikke noget helt lille orgel Johannes
Unger til daglig sidder ved.
Han er organist i en af de mest prestigefyldte kirker i Europa:
Mariakirken i Lübeck, hvor danksfødte
Dietrich Buxtehude var den store verdensstjerne for mange år siden.
Tirsdag d. 25. juli sidder han ved orglet i
Mariager - med knapt så mange knapper og spiller sommerens fjerde orgelkoncert.
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musik.mariagerkirke.dk

Sund fornuft
Jeg synes, det er sund fornuft at gå til koncerter. Ikke som med musik i skolen, som
politikerne kun prioriterer, fordi børnene
så skulle blive bedre til matematik, men
musik for musikkens egen skyld. Ganske
enkelt for at fornøje sjælen.
At musik så er det eneste sanseindtryk, der
påvirker alle områder af hjernen, og talen
om at folk, der lytter til Mozart skulle være
meget begavede end andre mennesker, er
alt sammen ligegyldigt. Musik for musikkens egen skyld.
En lang rejse for en enkelt time
En gang i mellem har jeg lidt svært ved at
få solisterne til at begrænse sig tidsmæssigt. Dels vil de gerne spille på instrumentet, og dels har de forberedt sig og nogle af
dem rejst langt for at komme til Mariagers
rosenidyl. Jeg forlanger dog af solisterne,
at de skal sende mig spilletid på samtlige
værker, så jeg kan løfte en hævet skolelærerpegefinger, hvis programmet tager mere
end en time. Sådan er det - som visse politikere ynder at sige.
Til gengæld må de spille lige, hvad de vil hvis bare jeg har vetoret!
Vetoeretten har jeg dog endnu ikke haft
brug for, for solister er sådan set enige med
mig i, at et blandet program med gammel
musik, romantisk musik og en anelse ny
musik er langt at foretrække til denne type
turistvenlige oplevelseskoncerter.
Jeg indrømmer det gerne!
Første gang jeg var på Skagen museum, var
for et par år siden i en alder af 50 år. Man
har boet ved siden af museet; cyklet forbi
hundredevis af gange, men jeg var der aldrig, da jeg boede der.
Jeg har også kun været på Brøndums hotel
en enkelt gang (det var også rigeligt: 650
kr. for en kande stempelkaffe og fire stykker relativt almindelig kage).

Sådan ser det ud, når man står oppe ved orglet efter at have spillet en koncert. Billedet er
fra sidste års anden sommerkoncert, hvor jeg selv sad ved tangenterne og sneg mig til - i
oplysningens hellige navn - at tiltuske mig dette billede. Skulle du en dag have øvet dig i
rigtig mange timer, kan du måske komme til at se samme syn.
Her i Mariager har jeg kun været på Mariager museum en enkelt gang. Til gengæld
har jeg en begrundet forventning om, at
ikke så meget forandrer sig på Mariager
Museum.
Anderledes med koncerter. Måske ser det
lige så kedsommeligt ud som sidste år: seks
timers orgelmusik på seks tirsdage, men
der er så meget vidunderlig forskellig musik på programmet.
Omskifteligheden
Ikke to koncerter er ens. Programmer kan
være helt ens, men som vi spøgefuldt siger:
man spiller aldrig de uundgåelige trykfejl
de samme steder.
Der er tre solister fra Danmark, en svensker og tysker og en enkelt amerikaner, og
de er selvfølgelig dygtige og forberedte til
fingerspidserne (og fodspidserne).

Konklusionen er enkel
Musik på højt niveau er lige her midt i rosenidyllen. Man behøver slet ikke tage til
de store farlige byer for at opleve den.Seks
timers musik i juni, juli og august.
Jeg er ret sikker på at Mariager kirkes største koncertfan fra Silkeborg dukker op til
mindst fem ud af de seks koncerter, og der
vil komme mange andre mennesker. Det
har der gjort de andre år, og det skal der
nok også komme i år.
Måske glæder du dig til noget, som du
ved hvad er, måske dukker du op for første gang. Skulle du komme alene for vinen
efter koncerterne, har jeg en fast overbevisning om, at den obligatoriske times orgelmusik trods alt ikke vil efterlade dig urørt.
Musik for musikkens skyld.
Og din.
Af organist Mikael Ustrup
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Nyt fra
kirkegården

Her i foråret har vi fået lavet den del renoveringsarbejder.
Bl.a. har vores medhjælper, Søren, sat stensætningen om, omkring rondellerne (den
lille urneafdeling ned mod Kirkepladsens
blomster). I bedene er der sat guldjordbær,
og der er også sat nogle potentilla buske.
Midt i hver rondel er de blå thuja blevet
skiftet ud med Thujopsis dolobrata, til daglig går de under navnet Hønsebenstræ.
Søren har også været i gang med at renovere den østlige del af afd. E, som ligger op
mod stien ned mod Oste-Kaj. Stensætninger er blevet sat om, og nogle få gravsteder
er blevet nedlagt og der er nu sået græs.
Vores elev (Mette) som er i mesterlære, har
renoveret et lille plantebed ved stien ned
mod Oste-Kaj. Bedet er sat i natursten og
der er plantet en rhododendron og tyttebær
som bunddække.
Mette har ligeledes fået en opgave med at
renovere et gravsted i forbindelse med sin
kirkegårdsassistent uddannelse. Hun har
fået frie hænder til opgaven, dog skulle
der indgå roser i beplantningen. Gravstedet
ligger over for den lille urneafdeling ved
kirkegårdens garage. Der har været en kursusvejleder fra Beder gartnerskole heroppe, og han skulle bedømme om Mette har
lært så meget ved at være i mesterlære hos
os, at hun er klar til at starte på skoleforløbet til efteråret. Han så hendes projekter ,
og der blev stillet spørgsmål til hende vedr.
forskellige gartneropgaver, som hun har
været i gang med. Hun bestod prøven, og
tillykke med det Mette. Men det betyder så
desværre også, at vi må undvære hende under det første skoleforløb, som er samtidig
med, at vi er i gang med grandækningen til
efteråret.
Vores medhjælper, Lene, har i nogle år været på kurser på Beder gartnerskole, og med
det sidste kursus, som hun nu har været på
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Omkring grundlovsdag planter vi sommerblomster på de gravsteder, hvor denne
ydelse er valgt. Først på sommeren starter
vi også med at klippe hække rundt på kirkegården.
Hen over sommeren vil der blive afviklet
ferie for kirkegårdspersonale og kirketjenere. Der vil derfor være mindre personale
at finde på kirkegården, og kirkegårdspersonalet vil også som normalt, være inde og
afløse i kirken, når kirketjenerne har ferie
eller fridage.

i forbindelse med sin uddannelse, kan hun
nu kalde sig anglægsgartnerassistent. Tillykke med det Lene.
Søjlerne ved kirkegårdslågerne rundt om
på kirkegården bliver her i foråret renset/
renoveret og kalket.
Først på sommeren kommer Dich’s træpleje og gennemgår vores store træer på kirkegården for farlige og store visne grene.
Denne gennemgang af træerne sker hvert
andet år, for at begrænse antallet af nedfaldne grene. Her de sidste år har der ikke
været store nedfaldne grene under de storme, vi har haft, så det har en gavnlig effekt,
at vi får træerne gennemgået.

Med sommerhilsner
fra kirkegårdspersonalet
Kirsten Nygaard Fabricius

Klosterkorets forårskoncert med efterfølgende grill
Søndag d. 11. juni kl. 16:00 (gratis adgang)
Musik af Niels W. Gade, danske sange og den musik, der blev brugt ved
optagelserne til DR-kirken.

Klosterhaven

I den sydøstligste del af Klosterhaven har
der ofte været problemer med meget fugtig
jord på grund af væld. Der har derfor været et ønske om at kunne gå tørskoet hen
til bålpladsen og bistaderne. Vi besluttede
derfor at få gravet det mest våde område
dybere og bruge jorden til at hæve stien.
Derved fik vi både en tør sti samt et dejligt
lille vandhul, som sikkert nok fremover vil
tiltrække frøer og salamandere.
I løbet af foråret får vi stien sået til og
vandhullets sider beplantet med sumpelskende blomster.

Efteromtale af
Sogneindsamlingen

TAK, I HAR GJORT EN FORSKEL.
14 MILLIONER TAK
I HAR GJORT EN FORSKEL.
Sådan lød budskabet fra Folkekirkens Nødhjælp. Frivillige landet over, gjorde søndag
den 12. marts en verden til forskel – og de
gjorde en forskel for mennesker, der intet
har i dag. 13.751 kr. TAK
MARIAGER, VI HAR GJORT EN
FORSKEL.
24 personer, børn som voksne, vandrede
byens gader tynde på de 20 ruter der er i

Foråret er begyndt, og vi har travlt med at
få skik på reliktplanterne. Nogle af de største har bredt sig ud i bedene på bekostning
af mindre planter, og det er efterhånden
svært at se, hvad der er hvad. Den første
forårsarbejdsdag bød også på rivning og
opsamling af utallige grene og kviste, som
var faldet ned i vinterens storme. Også pavillonen skal have udskiftet nogle tagsten,

som nedfaldne grene har ødelagt. Der vil
også snart komme nye rosennavneskilte
op, så man igen kan se, hvad de hedder, og
hvorfra de stammer.

Mariager. Hver enkelt rute giver Folkekirkens Nødhjælp mulighed for at give…
- Fem familier en køkkenhave, der sikre
mad og indtægt.
- 25 personer midlertidigt husly efter en
katastrofe.
- 30 flygtningebørn næringsrig mad i en
måned.
HVAD GÅR PENGENE TIL?
Pengene går til nogle af verdens allerfattigste, og mennesker i nød ud fra princippet
”hjælp til selvhjælp”.
Der arbejdes i 24 lande med katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder
og bæredygtig udvikling.
MON DET NYTTER?
Det nytter – og det virker.

Der bliver holdt skarp kontrol, så pengene gavner mest muligt. Siden den første
indsamling i 1999, er der blevet indsamlet
godt 210 millioner, som har gavnet millioner af mennesker, der har været udsat for en
katastrofe.

Med venlig hilsen
Peter Ulrich Toubøl
mail: peter@touboel.dk

Folkekirkens Nødhjælp er derude.
Hver en krone har gjort en forskel.
Mariager har gjort en forskel.
Tak til alle indsamlere for jeres store
indsats, og tak til jer der gav et bidrag.
Vi har alle gjort en forskel.
Af hjertet tak
De bedste hilsener
Karen
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Naturens – eller Vorherres - farvepalet – igen igen

Som sus af forårsfugletræk
opvender rask og er så væk
som skaberovergivenhed
en munter helligåndsbesked.
(KEL)

En af de kolde dag i påsken sidder vi lidt
mistrøstige og kigger ud af vort store vindue med foderplads og fuglegren i håb om
at få et lille glimt af noget, der blot gav det
mindste tegn på forår. – Vi havde været i
skoven og fundet de første udsprungne bøgegrene (14 april) – og vi havde også nydt
anemonerne, der dog på grund af kulden
stadig ikke var i stort flor (det er de siden
kommet!) – Pludselig åbner himlen sig,
og en ”sky” – blade troede vi først, men
det skulle vise sig at være fugle - daler i
stærk fart mod jorden. Vi har før oplevet
kvækerfinker komme på den måde, og det
var da også dem, der nu gjorde deres entré
– MEN de havde taget nogle venner med,
som ellers aldrig – eller i hvert fald meget
sjældent for nogens vedkommende – har
gæstet vores skovmatrikel.

Kvækerfinkerne landede i selskab med kernebider (dem ser vi - om end blot en enkelt eller to somme tider, men nu kom de
i flok!) – Stillids, den smukke smukke fugl
med alle farver i sin fjerdragt, om hvem der
i Selma Lagerlöfs Kristuslegender står, at ”
det var her Vorherre tørrede sine pensler, en
af de dage hvor han sad i Paradis og skabte alverdens fugle”. – Vi har aldrig set den
16

heroppe, og selvom der i fuglebogen står,
at den er almindelig, er det altså ikke her
hos os i skoven, men den holder til hos min
søster nede midt i Mariager, så den er åbenbart en byfugl!
Med i flokken var også en del dompapper
med deres karminrøde bryst, og sidst men
ikke mindst – skønt jo, det er de jo –den
lille skønne grønsisken. Den lille sisken
havde taget sin ”storebror”, grønirisk, med,
og den spankulerede lidt mere hovent rundt
med sit store næb – der dog ikke overgås af
kernebiderens, der kan trykke en stenfrugt i
stykker med et tryk på 30-40 kilo! - De sad
overalt på jorden og i træerne i skøn sammenblanding med vore ”egne logerende”
– bogfinke, musvit, forskellige mejser og
rødhals. Lidt i udkanten sad de store ringduer, som jo bor her og ejer stedet, men de
kiggede venligt på gæsterne – og pikkede
videre i jorden, og lidt længere væk stod et
par misteldrosler og følte sig lidt udenfor
dette farveorgie af fugle.

Der var gang i Vorherres farvepalet, og da
de stort set alle hører med til finkerne, er
der vel en grund til, at de lige netop kommer her forbi. Jeg har læst mig til, at ved år

med stor frøsætning – finkerne lever for en
stor del af frø fra ukrudtsplanter og grankogler – kommer der stort besøg, men de
drager af igen. Det må så være et af de gode
år, for de er her stadig i stort tal – selv nu
flere uger efter, vi så dem første gang – Eksempelvis sad der 8 kernebidere på jorden
omgivet af en masse små vævre grønsiskener, da jeg for et øjeblik siden atter engang
måtte hen og nyde synet. – Vi kunne håbe,
nogle af dem slog sig ned, men de fleste
drager jo altså videre, da det nok er invasionsfugle på træk – men vi glæder os meget
over dem, mens tid er og er hele tiden lige
et smut henne for at se på disse for os så
eksotiske fugle.

Den kærlighed
Vi havde i det tidlige forår den store fornøjelse, at 4 stærepar kom og flyttede ind i
vore fine nye røde stærekasser (de gad ikke
sidste år, men nu var de åbenbart blevet attraktive – troede vi!) – Vi havde ovenikøbet
den fornøjelse at se en elskovsscene udspille sig lige udenfor vinduet i et af vore æbletræer. En hunstær havde sat sig lidt yderligt
på en gren – hun sad og lavede rytmiske
vrik med halen, og på et tidspunkt blev
hannen opmærksom på hende. Han fløj
op og satte sig et stykke fra hende, mens
han sang en skønsang og rykkede langsomt
nærmere - - En rum tid gik med det, hannen
forsøgte sig efter alle kunstens regler, men
hun blev bare ved med at vrikke med rumpen uden at ænse ham eller kommunikere
– hun var nærmest udtryksløs! – Hannen
var ved at give op, da der pludselig kom en
anden han og satte sig på samme gren – så
tog han fat med fornyet kraft men stadig
ikke noget gensvar fra fruen. Efter en tid
hvor begge hanner trippede uroligt rundt –

– og hvor hunnen stadig ikke viste interesse, fløj begge hanner, så kunne hun have
det så godt, når hun gjorde sig så kostbar
– indladende var hun i hvert fald med sin
krop, men måske var bejlerne ikke gode
nok! - Desværre fik vi aldrig mulighed for
at følge historien til ende, for dagen efter
var alle stærene rejst af igen !!! – Hvad er
dog galt med vore fine fuglekasser??

Anemoneår

Her skærer vårlysets grænsende skygger,
skoven er surlugt og smældende lyd,
se, anemonerne brækker og bryder bryder den kvælende skorpe til fryd.
(KEL)
Noget er kulden godt for, og det er holdbarheden af anemoneblomstringen – og det
ER anemoneår i år! – Jeg har over mange
år bemærket, at anemoner visse år blomstrer rigtig meget, og andre år knap så meget. I år er det et af de meget blomsterrige
år- når man går gennem bøgeskoven, og
solen skinner, så de åbner deres ansigter
mod solen, ligner det næsten en snemark,
så hvidt og tæt blomstrer de. Kulden har
som sagt gjort sit til, at de stadig står – og
de strækker hals nu – er meget lange og
store i hovederne - en sand fryd.
Jeg er anemonefan i mere end en forstand
– jeg har små ”haver” af anemoner rundt
omkring mine æbletræer – faktisk direkte
importeret fra Præstegårdshaven sammen

med den fantastisk skønne gule vorterod
(et grimt grimt navn til en smuk blomst!)
for en del år siden, så nu er haverne egentlig ikke så små, men snart sammenvokset
til en stor. Jeg har så – foruden den blå anemone som jo er meget anderledes i både
blad og blomst – også importeret den gule
– og den ”lyseblå” anemone. De er i løv
og blomst som den hvide – bare er blomsten gul eller lyseblå (se billede) – og det er
ikke den, som man sommetider ser i skoven blandt hvide – for den er hvid med et
blåligt skær – denne blå hvide anemone er
lyseblå!!

til en ”hård” behandling. Nu håber vi så, at
det er blevet lidt varmere, når de springer
ud, så insekterne har meldt deres ankomst i
tide til bestøvning – men i mellemtiden vil
vi blot glæde os over farverne - og mærke
forventningens glæde over den kommende
blomstring.
Farveorgiet standser ikke her, for vi har
på en skovskrænt plantet 25 smukke rododendron i mange forskellige farver og med
forskelligt udspringstidspunkt – og de kan
ses fra terrassen og fra huset, så hvis vejret
bliver dårligt, eller vi ikke lige har lyst til
at bevæge os, kan vi se det hele – uden anstrengelser – men dem har vi også haft, da
der skulle graves huller i senegræs og sten,
så vi fortjener det!

Det lugter muldenstærkt af liv og lyst,
så det er forår nu!
En morgenrosa kølighed fra øst
gir syn for al den herlighed, der kommer,
nu går den lige vej mod lys og sommer.

Lyset er kommet tilbage
endnu forsigtigt så småt;
grå er den stærkeste farve
tøvende trodsigt lidt blåt.

Flere farver

(KEL)

Kastanjens harpiksfede skytteskæl,
så spændingsfulde nu!
På skaberord: gør lys, af lys et væld,
når højpotente blomsterknopper sprænges
og løser for et liv, der sommerlænges.
(KEL)

Fortsat godt forår og god sommer!

Britt Lægsgaard

Vorherres leg med farvepaletten vil ingen
ende tage – se blot rundt i mark og hegn,
hvor alle tænkelige grønne nuancer lige
straks blander sig med hæg – majtræ også
kaldet – fuglekirsebær og morel – vilde
æbletræer og tjørn i rødt og hvidt. – På min
egen matrikel er græsplænen (mosplænen)
et vidunderligt studie i grønne nuancer –
æbletræerne – som vi skar ret meget tilbage sidste år – står med sprængfyldte knopper – jeg tror næsten aldrig jeg har set så
mange blomsterknopper, så de har trængt
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Nyt fra Birgittaforeningen

Den kedsom vinter gik sin gang,
den dag så kort, den nat så lang
forandrer sig så lempeligt;
den barske vind, den mørke sky
må fly.
Man frygter ej at sne og slud
skal møde dem, som vil gå ud:
Thi lad os gå at skue på
hvordan naturen sig betèr og ler.

Denne gamle forårsvise kom os i hu i forbindelse med foreningens påskevandring,
hvor temaet var ”GÅ”.
Melodien er også rigtig god at gå til, kan
jeg hilse og sige, hvis man gerne vil holde
trit og fælles fodslaw !
Teksten af Ambrosius Stub er både opmuntrende og finurlig poesi skrevet i 1700 tallets sprogbrug, - så her får i lige endnu et
vers:

Ak se, hvor spejle-klar og glat
den sø dog er i lave sat;
det er jo som, at solen kom
kun for at se sit skilderi
deri.
Nu lirrer frøen med sin mund
imod den søvnig aftenstund,
Jeg tænker på mit hvilestrå,
og ender min spadseregang i sang.
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I den gamle vise afspejles, hvad man kan
opleve på årets første vandring, med fuglesang, sol og hvide skyer, selvom der i
vejrudsigten for 13. april ellers var varslet
”rigtig aprils-vejr”!
Påskevandringen fulgte i år en strækning
på Den Danske Klosterrute så at sige ”baglæns ad Birgittaruten”, og undervejs fortalte vandringens leder Anni Engedal, bl.a.
om ”Vandringen til Emmaus” iflg. Evangelisten Lukas. Tak for det, Anni.

I sidste nummer af kirkebladet orienterede
vi om Den Danske Klosterrutens jubilæumsvandring ”Fra kirke til kirke gennem hele Danmark.”

I fortsættelse af højmessen i Helsingør
Domkirke startede man denne vandring 2.
Påskedag med god lokal tilslutning samt
deltagere fra hele landet, og i skrivende
stund er stafetten nu nået til midt-Sjælland,
hvor man netop nu i dag, d. 29. april vandrer fra Ledøje til Gundsømagle kirke.
Hele vandringen strækker sig over ialt 5
mdr., idet man her ikke følger den hurtigste, men den mest interessante vej gennem

landet.
Alle er velkommen til at vandre med èn eller flere dage undervejs, og vi kan opfordre
dem, der har tid og lyst til her at benytte
lejligheden og opleve en anden del af Danmark, eller sin egen hjemegn på en ny og
anderledes måde.

På www.klosterruten.dk

kan man orientere sig vedr. de forskellige delruter og starttidspunkter på jubilæumsvandringen.
På Birgittaruten Viborg-Mariager, som er
en del af Den Danske Klosterrute, starter
vandringen mod Mariager d.19. aug. fra
Viborg Domkirke, og efter 4 dages vandring ankommer vi her til Mariager d. 22.
aug., hvor vi modtages af sognepræst Jacob D.Krogh Rasmussen. Dagen efter er
der indlagt en hviledag i programmet, hvor
der bliver mulighed for at høre et spændende og interessant foredrag med lektor i
kunsthistorie Hans Henrik Lohfert Jørgensen fra Aarhus Universitet, som omhandler
”Birgittas blik - sanselighed og kropslighed
i Birgittinernes billeder.” .
Se hele programmet på

www.birgittaforeningen.dk
Som et nyt tiltag i foreningens samarbejde
med Mariager kirke inviteres der i løbet af
sommeren også til 3 korte morgensangs-andagter kl. 9.00 i Mariager kirke, henholdsvis den 29. juni, 27. juli og 15. aug. , hvor
alle efterfølgende også er velkommen til at
gå med på en lille pilgrimsvandring.

Midsommervandringen med Jørgen
Kruse finder i år
sted torsdag d. 29.
juni, hvor vi mødes
kl. 18.30 på p.pladsen ved Mariager
kirke og vandrer
langs den smukke
fjord, hvor vi hører
Jørgen fortælle om
Adam og Eva - i Johannes Møllehaves
version.

Men inden da kan vi her i lokalområdet
også glæde os til følgende pilgrimsvandringer: Først en vandring lørdag, den 10.
juni med Bent Walbom. Denne vandring er
på ca. 7 km og går fra Vindblæs kirke kl.
10.00 til Ajstrup bugt og slutter af med et
besøg i anlægsgartner Peter Riises naturhave. Kontakt gerne Bent på tlf. 30662478
ved behov for samkørsel og medbring
madpakke og væske til turen.

Denne vandring afrundes omkring bålpladsen i klosterhaven.
Med lunere vinde og sommerens komme ser vi nu også frem til igen at kunne
modtage gæster fra nær og fjern i pilgrimshuset Birgittahuset, de første har allerede

overnattet her i de enkle, men hyggelige
og fredfyldte rammer ved klostersøen, og
flere er på vej.
Der er så meget at glæde sig over og se
frem til her i den forunderlige forårstid, og
i erindring om påskevandringen forleden
vælger jeg derfor nu, at give det sidste ord
til Ambrosius Stub, - for bedre kan det ikke
udtrykkes:

Så er da himmel, jord og vand
opmuntret ved min skabermand;
jeg gik omkring blandt tusind ting.
Guds forsyn spores ved enhver
især.
Han rammer nok den rette tid,
da himlen den skal blive blid;
jeg tør måske vel få at se
min vinter blive til en vår i år.
(Ambrosius Stub 1771)
f. Birgittaforeningen - på gensyn og med
venlig hilsen / Helga Moos Iversen.
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Seks sommerkoncerter (50 kr. - alle koncerter 150 kr.)

1. sommerkoncert
Tirsdag d. 13. juni kl. 19:30
Daniel Bruun, Kbh

2. sommerkoncert
Tirsdag d. 27. juni kl. 19:30
Poul S. Jacobsen, Århus

3. sommerkoncert
Tirsdag d. 11. juli kl. 19:30
Kathrine Handford, USA

4. sommerkoncert
Tirsdag d. 25. juli kl. 19:30
Johannes Unger, Lübeck

5. sommerkoncert
Tirsdag d. 8. august kl. 19:30
Margrethe Østergaard, Aalborg

6. sommerkoncert
Tirsdag d. 22. august kl. 19:30
Mikael Wahlin, Sverige

www.mariagerkirke.dk / Facebook: Mariager Kirke

