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Når vi står over for noget nyt i livet, kan det 
være en hjælp at fordybe sig i et billede af 
en vej. 
Vi kan vi undre os. Hvordan er vi egentlig 
nået hertil? Hvad er der på den anden side af 
et sving, hvad viser sig på den anden side af 
en bakketop? Vi kan drømme om, at noget 
godt vil vise sig eller frygte for det værste. 
Vi kan også overveje, hvad vi gerne vil have 
med i rygsækken – og måske, allervigtigst, 
hvem vil vi gerne følges med?

Nu står jeg overfor en ny fase i mit liv. Fra 
1. maj er jeg præst i Mariager (73 %) – og 
bistandspræst hos provsten (27 %). 
Når jeg kobler billedet ovenfor sammen med 
mig selv, kan jeg sige, at jeg har haft en god 
rejse indtil nu. Vejen forude ser spændende 
ud – sporet er tydeligt, og der er variation i 
skoven. Jeg glæder mig til at gå vejen. På 
billedet kan vi ikke helt se, hvad der ligger 
forude - men jeg kan se noget lyst! 

Jeg er først i en alder af 57 år parat til at be-
gynde på mit første faste embede, så det har 

været en lang vej - men det var til gengæld 
kort vej fra lægmand til præstegerning. Da 
muligheden i 2016 kom for en § 2-godken-
delse, fik jeg god opbakning både af min 
familie og fra Henrik Stubkjær, biskop over 
Viborg Stift. 
Jeg blev ordineret i feb. 2017, og herefter 
har jeg haft fire meget forskellige vikariater 
– by- og landsognspræst, hospice- og psyki-
atripræst. 

For 2½ år siden havde jeg ikke forestillet mig 
at skifte arbejdsområde – dels har jeg været 
glad for og engageret i sygepleje og forsk-
ning, dels har jeg været tilfreds med at være 
lægmand i kirkens liv. Men efter en del år i 
en forskerstilling i sundhedsvæsenet begynd-
te jeg at overveje meningen med mit arbej-
de. Jeg var efterhånden blevet desillusioneret 
omkring omsorgsforskning i et effektiviseret 
og økonomistyret sygehussystem. Derfor var 
det en slags lettelse at afslutte forskerkarrie-
ren. Nu er jeg her, hvor omsorg har rum og 

tid, og jeg glæder mig til præstegerningen 
med både ydmyghed og erfaring i rygsækken.

Min kirkelige baggrund er karakteriseret ved, 
at jeg har været troende så længe, jeg kan 
huske. Jeg er vokset op i et Indre Missionsk 
hjem med forældre, der var engageret i kir-
keligt arbejde i mange forskellige områder. 
Søndagen var altid ensbetydende med høj-
messe eller søndagsskole. Senere fulgte en-
gagement i kirkelige ungdomsorganisationer. 
Min gode mand, Niels-Peter, fik i 1992 embe-
de i Rødding-Løvel-Pederstrup pastorat (lidt 
nordøst for Viborg), hvor vi har fundet os 
godt tilrette i den brede Folkekirke, i livet og 
fællesskabet. Vi bor fortsat i Rødding. Vores 
fire børn er nu voksne og flyttet hjemmefra. 

Om min personlighed kan jeg sige, at jeg al-
tid har været opmærksom på etik. Når man 
opdager uretfærdigheder, er det svært at igno-
rere – ærlighed og kærlighed hører sammen. 
Det er heller ikke tilfældigt, at jeg har siddet 
med i Sygeplejeetisk Råd og Det Etiske Råd.
I mit liv har jeg fået mere og mere sans for 
fortællingens kraft, fordi fortællinger skaber 
mod, håb og mening i liv og død. De men-
nesker, som i særlig grad har været med til 
at skabe min personlige fortælling, er selvføl-
gelig mine forældre og det liv, jeg har haft 
sammen med Niels-Peter og børnene. Men de 
store fortællinger – særligt de bibelske - har 
flettet sig ind i tilværelsen. 
Nu håber jeg, at jeg kan fortælle de gode og 
livgivende fortællinger videre til menighe-
den, til børn og unge - og jeg glæder mig til at 
lytte til andre menneskers fortællinger. 

Ja, jeg glæder mig til at gå vejen - sammen 
med jer. Det ser lyst ud!

Sognepræst Edith Mark
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Faktaboks - Hvad er en § 2 præst ?

§ § § §
Hvad er en § 2 præst?
I ’Bekendtgørelse af lov om ansættelse i 
stillinger i folkekirken m.v.’ er der i § 1 
beskrevet, hvad man almindeligvis skal 
have af uddannelse som præst i den dan-
ske folkekirke – dvs. en uddannelse som 
cand.teol. og gennemført uddannelse på 
Pastoralseminariet.

I § 2 står der:
§ 2. Ministeren for ligestilling og kirke 
kan undtagelsesvis give en person, der 
ikke opfylder betingelserne i § 1, stk. 1, 
tilladelse til at søge præstestilling, så-
fremt den pågældende i fremtrædende 
grad har vist sig i besiddelse af egenska-
ber, der har væsentlig betydning for vare-
tagelse af præstestilling.
Stk. 2. Tilladelse kan kun gives, hvis an-
søgeren er fyldt 35 år og består en af mi-
nisteren for ligestilling og kirke fastsat 
prøve.

Hvorvidt man kan komme i betragtning 
foregår i praksis således, at en biskop i 
første omgang vurderer aspiranten. Det 
foregår ved en samtale og ved en frem-
læggelse af ens uddannelse og erfaringer 
set i forhold til præstegerningen. Hvis bi-
skoppen anbefaler et videre forløb, stilles 
et pensum svarende til det, biskoppen fin-
der væsentligt i forhold til den baggrund, 
aspiranten stiller med. 

I mit tilfælde var alderskriteriet jo nemt 
at opfylde. Livserfaring og indblikket i 
kirkens liv og virke var sikkert en funda-
mental faktor i vurderingen. 

Uddannelsesmæssigt har jeg en uddan-
nelse som sygeplejerske og en specialud-
dannelse indenfor psykiatri. Desuden er 
jeg uddannet vejleder. Akademisk er jeg 
uddannet cand.cur. og har en ph.d. fra det 
humanistiske fakultet. 

Jeg skulle læse op på dogmatik og nyte-
stamentlig eksegese. Desuden fulgte jeg 
faget ’bibelkundskab’ på teologi ved Aar-
hus Universitet.

Prøven består i tre skriftlige opgaver, som 
skal forsvares ved en mundtlig eksamen. 
I mit tilfælde blev opgaverne stillet af 
Peter Lodberg, Afdeling for Systematisk 
Teologi, og af Johannes Nissen, Kirkehi-
storie og Praktisk Teologi – begge fra te-
ologi ved Aarhus Universitet. Den tredje 
opgave blev stillet af Hans Vium, rektor 
ved Folkekirkens Uddannelses- og Vi-
denscenter. 

Opgaverne (i en kort gengivelse) fra de 
tre teologer var følgende:
1. En redegørelse for hovedlinjerne i 
luthersk ekklesiologi.
2. En drøftelse af det nytestamentlige 
kærlighedsbud med særligt henblik på 
dets begrundelse, indhold og rækkevidde. 
3. Nadver og forsoning i en luthersk kon-
tekst

Sammen med læsningen og opgaverne 
tog jeg uddannelsen på Pastoralseminari-
et. Det er ganske vist ikke et formelt krav, 
men biskoppen ser det gerne.

§ § § §

I vores artikelserie om Vadstena er det den-
ne gang Moder Karin, abedissen i Birgit-
taklostret i Vadstena som skriver.

Kære kirke i Mariager!
Hvilken vidunderlig chance for at forny 
venskabet med Mariager. Vi nyder ideen 
om, at vores to steder stadig er forbundet 
med hinanden gennem en flere hundrede år 
fælles arv. Hvem af os, der bor nu, vil tro, 
at der om 650 år vil være to steder, der er i 
kontakt med hinanden, bare fordi vi, du og 
jeg har eksisteret? En svimlende tanke, som 
jeg er sikker på, at den hellige Birgitta aldrig 
forudsagde.
Vores nuværende kloster, som ligger kun få 
skridt fra vores middelalderlige kloster (ind-
viet i 1384, elleve år efter Birgittas død og 
opløst i 1595), blev grundlagt i 1935. Nær-
mest mirakuløst kunne Birgittinerordenen 
erhverve et hus overfor det middelalderli-
ge kloster. I 1973 byggede vi en kirke og 
et kloster, der begge er forbundet med det 
første hus, nu et gæstehus.
Lige nu er vi otte søstre fra fem forskel-
lige lande, der deler et liv, der i en tid og 
efter omstændighederne tilpasser sig, hvad 
Birgitta ønskede med sit kloster. Hun ville 
have, at folk skulle komme til hendes klo-
stre for at komme nærmere til vor Herre.



Kirken i Verden
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I vores tid anser vi dette for at ske gennem 
vores gæstehus. Dels er det gæster, der bare 
vil slappe af i et roligt og beskyttet miljø el-
ler deltage i kurset, dels vil deltage i vores 
bøns liv og den katolske messe, som vi fej-
rer dagligt i vores kirke. Eller de kommer 
også til at være med i vores birgittinske 
stille refleksioner. Disse refleksioner løber 
fra fredag aften til søndag eftermiddag, og 
foregår ved, at nonnerne giver deltagerne 
stof til fire forskellige meditationer. Det 
første meditation er en introduktionen til 
weekendens tema (fx stilhed, bøn, glæde), 
den næste meditation er over et bibelsted, 
som knytter sig til temaet, dernæst en me-
ditation over hvad vi kan finde i Birgittas 
skrifter ang. temaet, og til sidst en medita-
tion med fokus på, hvad temaet kan betyde 
for deltageren selv i hverdagen. Vi begyndte 
på disse meditationer for forsat at reflektere 
over, hvad Birgitta ønskede med sit kloster 
og de over 800 åbenbaringer fra hende med 
forskelligt indhold. Samtidig er dette i over-
ensstemmelse med Det andet Vatikankoncil, 
hvis ønske for Ordenen er ”at gå tilbage til 
kilderne og se, hvad grundlæggeren ønske-
de med hendes ord”. Vi ønsker at uddybe 
vores viden om Birgittas spiritualitet (ånde-
lighed), og formulere det for vores tid.

Birgitta ønskede, at vores kloster skulle have 
både et kvindeligt og et mandligt samfund. 
Begge skulle synge hver sine egne tidebøn-
ner vekslende i den fælles kirke, således 
at bønnen aldrig ville forstumme i kirken. 
Munke og nonner skulle supplere hinanden 
og ikke konkurrere med hinanden. Nu har 
der siden midten af 1800’erne ikke længere 
været brødre (munke) i den middelalderlige 
gren af ordenen, som klosteret i Vadstena 
tilhører, så vi her i Vadstena har indset at vi 
selv er nødt til at påtage os opgaven med at 
formulere den Birgittiske spiritualitet, som 
ellers typisk ville have hørt under brødrene 
(munkene).
I dag har vi også et godt samarbejde med 
den svenske kirke og især dets pilgrimscen-
ter, og de fungerer nu som vores komple-
mentære brødre. Det middelalderlige Blå 
Kirke er ejet af den svenske kirke, og der 
er der blevet bedt tre gange om dagen i om-
kring 20 år. Således mener vi, at Birgittas 

tanker om de supplerende bønnesamfund er 
forsat om end i en lidt anderledes karakter 
end sin forgænger. Det har fået os nonner 
til at engagere os mere aktivt i det økumeni-
ske arbejde i Vadstena, men ofte på en mere 
usynlig måde. Vi er stadig nonner, der ikke 
forlader vores klausul (det indhegnede klo-
sterområde) uden tilladelse, så vores ophold 
uden for klostrene er ret begrænset. Vi for-
søger også at leve det gamle stilhedens ideal 
i klosteret undtagen i visse begrænsede ti-
der. Selvfølgelig prioriterer vi samtaler med 
gæster i gæstehuset eller med personer, der 
søger os for samtale eller for forbøn for sig 
selv, slægtninge, enhver sygdom eller van-
skelig situation mv. På den måde forsøger 
vi at bringe Birgittas tradition videre til nye 
generationer. Bed til vores Herre om nye sø-
stre (nonner) til os, vi har brug for det. Vil 
du gerne læse mere om os, så er vi på www.
birgittaskloster.se



Hong Kong
Kulturaften
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Har du lyst til at opleve Hong 
Kong her i Mariager, så sæt 
kryds ved onsdag den 15. august 
kl. 17.30.
Her vil vore gæster fra Hong 
Kong ikke blot servere ægte 
kinesisk mad, men også give 
”smagsprøver” på kinesiske 
sange og kultur. 
Aftenen slutter med Aftensang 
på havnen kl. 20.00.
Tilmelding af hensyn til maden senest 
den 10. august. til Jacob tlf. 21441054, 
eller jdkr@km.dk.

Besøg fra Hong Kong til Mariager er efter-
hånden blevet en tilbagevendende traditi-
on, og i år er heller ikke nogen undtagelse! 
Med temaet ”At gå i dine hænders værk” 
gæster 16 kristne Hongkong-kinesere Ma-
riager fra torsdag den 9. august til fredag 
den 17. august. 
Deres tid i Mariager vil bl.a. byde på fore-
drag om Kierkegaard, Grundtvig og Bir-
gitta, pilgrimsvandringer i vores smukke 
natur og bagekursus, så den svære kunst 
at bage dansk wienerbrød kan bringes med 
hjem til Østen. 
Til gengæld inviterer vores gæster fra 
Hong Kong til ”Hong Kong kultur-aften” 
onsdag den 15. august kl. 17.30, hvor der 
vil blive rig lejlighed til at smage det fanta-
stiske kantonesiske køkken og blive kloge-
re på en kultur, som ligger langt fra vores 
(se anden omtale).

Da besøget fra Hong Kong også er tænkt 
som en kulturel udveksling, indgår der også 
et ”homestay” i programmet. Derfor søger 
vi efter værtsfamilier, som kunne tænke sig 
at åbne deres hjem og gæsteværelse for vo-
res Hong Kong gæster i weekenden 11. til 
12. august - vise dem lidt af det Mariager,  
I selv holder af om lørdagen samt følge 
med dem til søndagens gudstjeneste. 

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. 

Besøg fra Hong Kong
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Præsteindsættelse

Familiegudstjenester
Onsdag den 29. august kl. 17.00 
slår Mariager Kirke døren op for den 
første familiegudstjeneste efter som-
merferien. 

Efter den korte børnevenlige guds-
tjeneste er der gratis fællesspisning 
– hvis vejret er til det, griller vi i kloster-
haven. 

Vi slutter, så alle sengetider kan over-
holdes.

Søndag den 22. april blev Mariager sogns 
nye sognepræst Edith Mark indsat af provst 
Jørgen Pontoppidan ved en festlig gudstje-
neste. Efter gudstjenesten var menigheds-
rådet vært ved en lille reception, og det 
var skønt at se så stort fremmøde både til 
gudstjenesten og til receptionen i Kloster-
salen. Menighedsråd og ansatte glæder sig 
til samarbejdet og håber, at hele sognet vil 
tage godt imod Edith Mark.  



Emilie Ahm Sørensen
Emma Hastrup Christensen

Ida Poulsen
Lucca Tinggaard Larsen
Lærke Mary Kristensen

Marie Jiao Vitting Thomsen

Mathilde Bak Kristensen
Sara Gashi Ottsen

Sofie Thomsen Ritterbusch
David Mørch Dechlis

Gustav Erik Geber Madsen
Jens Fabricius Maagaard Andersen

Marcus Hou Andersen
Marcus Østergaard

Malthe Stenholt Møller
Mikkel Frederiksen

Mikkel Aaberg Markussen
Mikkel Pedersen

BØRN OG UNGE Konfirmander - 7.A
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Kamille Rysz Johansen
Katrine Bay Møller

Lærke Wissing
Nina Cecilie Malling Jensen

Olivia Tøttrup Villadsen
Sara Arvidsson Corneliussen

Hjalte Koldsø
Jeppe Helt Møller

Joakim Lindskov Jørgensen
Frederik Larsen

Lucas Bundgaard Christensen
Magnus Juul Jensen

Magnus Lund Jørgensen
Marco Skov Albrektsen

Noah Valdemar Gertz Christensen
Oliver Quist

Rasmus Christiansen
Rasmus Berg Cramer

Sebastian Bo Leth Neldorf
Svante Gøttler (ikke konfirmeret)

Thomas Kruse Jakobsen
Sophie Juel Dahlerup Kruse 

(Konfirmeret i Gassum Kirke)

BØRN OG UNGE Konfirmander - 7.B



10

Formiddagshøjskole

Programmet for efterårets sæson er i skri-
vende stund endnu under udarbejdelse, 
men sløret kan løftes så meget, at formid-
dagshøjskolen bl.a. vil byde på et spænden-
de foredrag af Charlotte Rørth, som i 2017 
udgav bogen ”Jeg har mødt Jesus – beken-
delser fra en modvillig troende ” om hen-
des helt tilfældige møde med Jesus under 
en ferie i Spanien.

Datoerne for Formiddagshøjskolen i efter-
året 2018 er: 

04. & 18. September
02., 16. & 30. Oktober
13. & 27. November

11. december

Et fuldt program vil stå i næste kirkeblad 
samt ligge klar ved første Formiddagshøj-
skole 4. sept.

Formiddagshøjskolen foregår i Klostersa-
len, Klostret, 1. sal, fra kl. 10-12. Pris 50 
for foredrag inkl. frokost. Alle er velkom-
ne, og der er ingen tilmelding.

Morgensang i Mariager Kirke
Sommerens komme indvarsler også morgensang i Mariager Kirke. 
I samarbejde med Birgittaforeningen vil der tirsdag den 19. juni, 17. juli og 
den 14. august være Morgensang kl. 09.00 i Mariager Kirke. 
Her vil vi synge nogle af de skønne morgensalmer og reflektere over et 
bibelvers eller to. 
Efter morgensangen vil der være mulighed for at deltage i en kortere pil-
grimsvandring i Mariagers smukke natur.

Tirsdag d. 19. juni kl. 09:00
 v. sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen

Tirsdag den 17. juli kl. 09:00 
v. sognepræst Edith Mark

Tirsdag d. 14. august kl. 09:00 
v. sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen

Foto: Peter Toubøl
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Formiddagshøjskole

Så kom foråret endeligt. Havenisserne og 
lugekoner gik straks i gang med de mange 
opgaver. 

De ødelagte teglsten på pavillonen skulle 
skiftes, uønsket træ- og buskvækst beskæ-
res, borde og bænke skulle renses og stil-
les på plads, blade og nedfaldne grene og 
kviste fjernes, bede og terrasser luges m.m.. 

Vi vil også have styr på området med hen-
lagte grene, som vi vil indhegne med na-
turstolper, så det smukke stengærde igen 

bliver synligt. Vi har også fået lavet en af-
tale med de nye ejere af Klostergården, så 
nu har kommunen lovet at få sat klaplåger 
op ved indhegningen, så man kan gå tur om 
Klostersøen. 

Lugekonerne vil finde de manglende relikt-
planter, så det tomme bed, hvor der før stod 
tordenskræppe, kan blive plantet til.  

Gruppen ledes af Lene Lundsgaard fra 
menighedsrådet tlf.: 4045 9651. 

Nisserne af Peter Ulrich Toubøl 
tlf.:  5192 1061.

Klosterhaven
Sommerfest

Søndag den 26. august 
er det tid til Mariager Kirkes 

årlige sommerfest. 

Som noget nyt i år er sommerfesten 
lagt i forlængelse af gudstjenesten, 
og vi håber de mange, som normalt 
er med til at gøre sommerfesten til

 en fornøjelig eftermiddag, vil bakke 
op om dette nye initiativ. 

Menuen er der dog ikke lavet om på, 
ej heller underholdningen 

som er lagt i 

”De gode mænd’s” 
musikalske hænder. 

Sommerfesten slutter kl. 14.00

Velmødt til årets sommerfest!

Der er ingen tilmelding, 
og kirkebilen kører.



Gudstjenesteliste
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EM: Edith Mark, JDKR: Jacob D. Krogh Rasmussen

Siden sidst

Kirkebilen 
Det er muligt at bestille kirkebilen til guds-
tjenesterne 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 Mari-
ager 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

Juni
03. kl. 10.00 1. søn. efter trinitatis 

Rev. Sally Theakston 
medvirker ved
gudstjenesten

Luk. 12,13-21 JDKR

10. kl. 10.00 2. søn. efter trinitatis Luk. 14,25-35 EM
17. kl. 10.00 3. søn. efter trinitatis Luk. 15,11-32 JDKR
24. kl. 10.00 4. søn. efter trinitatis Matt. 5,43-48 JDKR
Juli
01. kl. 19.30 5. søn. efter trinitatis

Aftengudstjeneste
Matt. 16,13-26 JDKR

08. kl. 10.00 6. søn. efter trinitatis Matt. 19,16-26 JDKR
15. kl. 10.00 7. søn. efter trinitatis Matt. 10,24-31 EM
22. kl. 10.00 8. søn. efter trinitatis Matt. 7,22-29 EM
29. kl. 10.00 9. søn. efter trinitatis Luk. 12,32-48 EM

August
05. kl. 10.00 10. søn. efter trinitatis Matt. 11,16-24 EM
12. kl. 10.00 11. søn. efter trinitatis Luk. 7,36-50 JDKR
19. kl. 10.00 12. søn. efter trinitatis Matt. 12,31-42 EM
26. kl. 10.00 13. søn. efter trinitatis

m/efterfølgende 
sommerfest

Matt. 20,20-28 JDKR

29. kl. 17.00 Familiegudstjeneste
m/efterfølgende 
fællesspisning

JDKR

September
02. kl. 10.00 14. søn. efter trinitatis Joh. 5,1-15 JDKR

Døbte
Nikolaj Hansen Rasmussen

Viggo Bach Hedegaard
Kornelia Bonde Kramer

Karen-Juliane Schwartz Faxholm
Kirsten Trixie Vucago
Rosa Maria Vucago

Christian Scheel Andersen
Eva Matilde Xavier Ogstrup-Pedersen

Sara Gashi Ottsen
Matti Gashi Ottsen

Velsignede
Jytte Holm & Hans Henrik Holm
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Siden sidst
Begravede og bisatte

Esther Marie Christensen    
(Udbyneder kirkegård)

Ruth Jensen født Christensen

Irma Elisa Larsen født Mikkelsen 
(spredt over havet)

Bent Jensen
Gerda Nielsen

Kirsten Birgitte Kronborg født Nielsen

Karen Iversen født Kaarsberg     
(Skørping Nykirkegård)

Lilly Norsgaard Nielsen født Jensen 
(Svenstrup kirkegård)

Ulla Jensen født Thisted

Henny Margith Bilidt født Jensen  
(Assens kirkegård)

Tonny Jonassen
Harly Roald Knuth  

(Almen kirkegård, Aalborg)

Ole Erik Juul Jensen  
(Vestre kirkegård, Aarhus)

Preben Cilleborg Poulsen
Anna Theodora Grundtvig Jacobsen 

født Sørensen

Jørgen Ploug
Betty Kirsten Frederiksen født Hammer

Svend Erik Jakobsen  
(Assens kirkegård)

Ole Gregers Andreassen

Juni
03. kl. 16.00 Klosterkorets forårskoncert Kirken
12. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde Kirkekontoret
12. kl. 19.30 1. sommerkoncert 

v. Philip Schmidt-Madsen
Kirken
Entré

19. kl. 09.00 Morgensang Kirken
21. kl. 18.30 Midsommervandring P-plads
26. kl. 19.30 2. sommerkoncert 

v. Morten Ladehoff 
Kirken
Entré

Juli
10. kl. 19.30 3. sommerkoncert 

v. Lidia Ksiazkiewicz 
Kirken
Entré

17. kl. 09.00 Morgensang Kirken
24. kl. 19.30 4. sommerkoncert 

v. Adam Lenart
Kirken
Entré

August
07. kl. 19.30 5. sommerkoncert 

v. Emmanuel Hocdé 
Kirken
Entré

14. kl. 09.00 Morgensang Kirken
14. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde Kirkekontoret
21. kl. 19.30 6. sommerkoncert 

v. Nathan Laube 
Kirken
Entré

26. kl. 10.00 Sommerfest i forlængelse af gudstjenesten Kirken

Plejehjemsgudstjenester 
på Fjordvang

Fredag den 29. juni kl. 10.00 
v/Jacob D. Krogh Rasmussen

Fredag den 31. august kl. 10.00 
v/Jacob D. Krogh Rasmussen
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2008 blev udnævnt til sangens år. Ikke for-
di danskerne sang særlig meget, snarere det 
modsatte. 
I betragtning af, hvor mange gode sange 
og hvor mange gode salmer Danmark har - 
langt flere end alle andre lande - så synger 
vi uendelig lidt som nation. Såmænd også i 
kirken, hvor det ellers nu i 500 år har været 
revolutionerende nyt, at menigheden måtte 
og skulle synge.

Kvindelig domorganist
Da jeg var ung, grøn og studerende, var do-
morganister virkelig noget! Det var jo selv-
følgelig også dem, der var censorer ved den 
store eksamen, vi alle på et tidspunkt skulle 
igennem. I dag er de kollegaer - bare med 
en højere løn.
Der var ingen kvindelige domorganister før 
meget sent. Det er da lidt pudsigt, at der 
var indtil flere kvindelige biskopper, før vi 
fik den første kvindelige domorganist. (Or-
ganister har bestemt aldrig diskuteret, om 
kvinder kunne eller måtte spille orgel. Den 
slags kønspladderdiskussioner har vi altid 
overladt til teologerne).
“Salmesangen i Danmark har det ad H- til”. 

Det kan godt være, Kristeligt Dagblad 
fandt en mere stueren formulering, men 
det var i hvert fald et statement af Thomas 
Nielsenske dimensioner, som den første 
kvindelige domorganist kom med i et eller 
andet portrætinterview. Jeg tænkte, at det 
var både modigt sagt og desværre også rig-
tigt. Nogle år senere kom så sangens år.

Musikalske tiltag i 2008
Jeg nød 2008. Finanskrisen! Det er synd 
for dem, det går ud over, men vi har jo som 
nation gang på gang bevist, at vi ikke øn-
sker at ændre noget, så det sker nok igen. 
Og igen. Bobler kommer og bobler kom-
mer - og vi bliver ikke klogere. 
Der skete dog også et par andre ting i 2008, 
som nok næppe får samme plads i verdens 
boble-historie.
Ad hoc-koret i Mariager mødtes første 
gang, og Julesalme-Maraton fandt sted for 
første gang.
Baggrunden var egentlig at udforske, om 
ikke der i vores lille tuttenuttede rosenby 
var nogle mennesker, der ligesom jeg ville 
være med til at synge - og synge i denne 
forbindelse er at synge i kor.

Mødresegmentkoret
Jeg havde haft børn- og ungdomskor ved 
kirken i mange år, men i takt med X-fak-
torens individualistiske fremmarch blev 
koristerne færre og færre, og der kom ikke 
nye til. Tanken var, at det faktisk var foræl-
drene, der skulle tilskynde deres børn til at 
gå til kor, og at jeg derfor gerne ville lave 
et ”mødresegmentkor” i troen på, at hvis 
mødrene var glade for at synge i kor, så var 
døtrene det også. 
En ubegribelig mørk majdag i 2008 stable-
de jeg en blandet skare af kvinder sammen 
i klostrets møgbeskidte lokale med et ud-
rangeret el-klaver fra forrige årtusinde, sat 
sammen med gaffa-tape og skruetvinger.
Nogle af de fremmødte kendte jeg. Andre 
dukkede op efter mund til øre metoden, og 
jeg kunne jo af gode grunde ikke vide, hvad 
folk kunne eller ikke kunne endnu, så jeg 
havde medbragt et opvarmningsprogram i 
tre versioner: let, meget let og ubegribelig 
let. Man skulle jo nødig støde nogen fra sig 
ved første møde. 
Jeg havde også medbragt to satser. Den ene 
en duet af Mendelssohn for udefinerbart 
damekor og gaffa-klaver. 

Jeg er altid i godt humør på onsdage kl. ca. 21:40!

Aldrig har jeg set så sort en himmel over Mariager som den dag i maj måned 2008, 
hvor den samling mennesker, der senere blev til Klosterkoret, første gang sang i det 
pragtfulde lokale, vi siden kom til at kalde Munkesalen.

Dengang i maj 2008, før Klostret blev restaureret, var Munkesalen mindst lige så 
beskidt, som himlen var sort. Siden blev det hele lidt lysere, og i dag øver Kloster-
koret hver onsdag aften fra 19:30 til 21:30 i de dejligste musikalske omgivelser i 
Munkesalen.

Læs om koncerter, kor og salmer på: musik.mariagerkirke.dk
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Den gik meget godt efter en halv times øv-
ning.
Den anden sats, jeg havde medbragt, var 
mere modig. Den var for tre damestemmer 
og en herrestemme (det var mig), og jeg 
havde vittigt givet satsen overskriften: Sats 
for mødresegmentkoret + mand.
Nogle af de deltagende var nemlig mødre 
til børn, som havde sunget i kor hos mig de 
foregående år.
Da aftenen var omme, og vi forlod det re-
staureringstrængte klosterlokale, var vi alle 
enige om, at det var ganske sjovt, og at vi 
ville mødes igen efter sommerferien.

Ad-hoc-koret
Der findes utallige Ad-hoc-kor i Danmark. 
Titlen dækker i mange tilfælde over, at 
korlederen - eller korlideren som jeg ofte 
underskriver mig - er bange for, at hvis 
man lagde ud med at forlange tre ugentli-
ge velforberedte øvegange á 2 timer samt 
hjemmearbejde, så stod man uden korister 
hurtigere end man kunne sige finansboble.
”Forsigtig-begyndelses-koret” er ikke et 
særlig mundret navn, så de første mange 
år hed koret Ad-hoc-koret, og vi øvede ad 
hoc. Det vil sige en indviklet SMS-kæde 
afgjorde, hvornår der var korister nok til, at 
vi kunne afholde en øveaften, der gav mu-
sikalsk mening. At korlederen også tænkte 
voldsomt på, at vi på et tidspunkt skulle 
synge en koncert med tilhørere, måtte løses 
ved at lave korarrangementer, som vi kun-
ne nå at lære med den givne øvetid. 

Nu med mænd
Jeg kan ikke udstå reklamer. Jeg synes, de 
fleste er misvisende, lavpandede, latterlige, 
og så har de en tendens til at betragte mig 
som dum. ”Nu med 20% mere”. Mere end 
hvad? Nul gange nul er som bekendt nul. 
”Nu med længere holdbarhed”. Det må jo 
i sandhed betyde, at det de solgte i sidste 
uge var dårligt. 

Alligevel bruger jeg selv gerne reklame-
tekster, idet jeg altid håber, at folk ser det 
morsomme i at bruge noget, som slet ikke 
passer ind i konteksten.
”Damekor - nu med mænd” skrev jeg et 
eller andet sted, da de første mænd var be-
gyndt at deltage i damekoret, og det var da 
meget vittigt. Hvad vigtigere var, det var 
meget sjovt og gav langt flere musikalske 
muligheder.

Navneskifte er godt
Navneskifte er godt. Det demonstrerer dy-
namik og fremdrift, og at man ikke ligger 
på den lade side. Så kan firmaer også bruge 
en masse penge på nye logoer og brevpa-
pir, og jeg betaler bare, for hvad skulle jeg 
ellers gøre. Men nyt og spændende er det. 

Jeg er igennem tiden kommet til at smide 
en del breve og mails væk fra især mit eget 
elselskab, som jeg synes skifter navn hver 
anden uge. Et fremadstormende navneskif-
te var dog, hvad koret nu havde fået brug 
for.
Ad-hoc-kor var der jo overalt, men Grill-
koret - det var med garanti en unik beteg-
nelse.
Lige siden den første spæde start har ko-
ret sunget en forårs- eller sommerkoncert 
i maj/juni måned, og hver gang har vi af-
sluttet sæsonen med at gå i klosterhaven og 
grille en pølse eller en ko som hyggelig af-
slutning på sæsonen. De sidste åringer har 
vi såmænd også inviteret publikum med 
efter devisen: Vi spiser den mad som er, for 
hvad skulle vi ellers spise? Vi gør det 

Et lidt grumset billede fra den tid, hvor digitalkameraer ikke var, hvad de er i dag, men 
det er det første billede, jeg har af Ad-hoc-koret. Vi er i al beskedenhed ved at indspille 
vores første cd med titlen: Greatest hits Volume 1. Det er ikke senere blevet til flere.
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samme i år, hvor korets sommerkoncert 
finder sted søndag d. 3. juni kl. 16:00 med 
efterfølgende samvær og spisning i klo-
strets inspirerende omgivelser. Så sæt kryds 
i kalenderen og find din indre grillhandske 
frem. 

Klosterkoret
Vi endte dog med at kalde os klosterkoret 
af den simple grund, at vi øver i Klostret. 
Det er ikke mange protestantisk baserede 
kor, der får lov til at øve i et kloster, men i 
Mariager gør vi. Og vi øver! Ikke ad- hoc, 
men hver onsdag, og ud over det øver de fle-
ste - (måske lidt færre end de fleste - måske 
kun en enkelt eller to - men alle burde) på 
Internettet, hvor korlideren lægger alle de 
satser ud, vi skal synge, så korister kan lære 
deres stemmer hjemmefra. 
Devisen i koret er egentlig simpel: Vi syn-
ger ikke det, vi ikke kan endnu, vi synger 
det, vi har øvet på og derfor kan.
Vi er kommet vidt omkring. Vi har indspil-
let en cd! Vi har været direkte i radioen; vi 

har været fire gange i TV, sunget til 3o kon-
certer og deltaget i en hel række gudstjene-
ster! Det er da et fint CV for et kor, der fej-
rer ti års købstadsjubilæum. Vi har ikke fine 
kordragter med mænd i latterligt farvede 
butterflies, og hver gang nogen spørger om 
dresscode til en koncert, er mit svar altid: Ja 
tak - gerne med tøj!
En af styrkerne ved koret er nemlig, at den 
uprætentiøse fremtoning på ingen måde 
dækker over, at vi ikke arbejder benhårdt 
for at gøre det så musikalsk godt som over-
hovedet muligt.

Nordmænd kan ikke være sure!
Jeg kan godt blive sur. Det sker for selv den 
gladeste organist. Der er dog et tidspunkt i 
løbet af ugen, hvor jeg er sikker på at være i 
godt humør, og det er onsdag kl. 21:40! Ikke 
at jeg ikke er glad de foregående par timer, 
hvor koret øver, men hver gang jeg kommer 
hjem fra korøvning, glædes jeg over, at det 
har været muligt i denne by at samle et kor 
af meget forskellige mennesker, der uge ef-

ter uge kan lide at møde op til min nogen 
gange karske - andre gange humoristiske 
ledelse - men i hvert fald en omgang med 
koret, som er alt andet end det, jeg lærte på 
konservatoriet.

Der er to tidspunkter, man ikke kan være 
sur. 1) Når man forsøger at tale norsk eller 
taler med en indfødt nordmand 2) Når man 
synger - Så syng noget mere! For dig selv 
eller sammen med andre. Det er livsvigtig 
mentalhygiejnisk livseleksir.

Personligt synes jeg, det er en imponerende 
følelse at stå foran et kor. Give toner. Løfte 
armene og så kommer der dejlig korklang 
ud i kirkens korvenlige rum. Tillykke med 
10 års jubilæet til koret og tillykke med ju-
bilæet til alle, der har haft en musikalsk for-
nøjelse ved at høre os synge eller vil få det 
i fremtiden.

Af organist og korlider Mikael Ustrup

Billedet er et lille udsnit af de fremmødte medvirkende og publikummer fra Klosterkorets afslutning i 2016 med en af korets sidst 
tilkomne basser - Niels Jørgen Bundgaard - også vittigt kaldet politimester Bastian grundet hans ordensmagtsmæssige fortid - i 

forgrunden. (Det er bassen til højre og konen til venstre). Bemærk, selv en mobiltelefon nu kan tage skarpe billeder.
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Eufori

Eufori er præcis det ord, jeg vil sætte på 
den følelse, jeg havde, da jeg for ganske 
kort tid siden efter en meget meget lang og 
trøstesløs vinter (og en våd og kold som-
mer) i erindringen, pludselig fornemmede 
et vejrskift, der ville noget! – Man blev 
næsten ør i hovedet af den varme fønagtige 
vind og solens kraftige udstråling, der gav 
temperaturer op over de 25 grader nogle få 
dage. Tænk at man med ét kunne gå i haven 
og blive så fornøjet af at rive blade sammen 
og klippe stauder! – 
Vi havde knap fået gravet haven, og mens 
vi gjorde det, var der stadig klumper af 
frossen jord lige under det øverste lag jord 
– Det kunne i hvert fald ikke have ladet sig 
gøre at lægge kartofler under plastic, da 
jorden simpelthen var frossen her i Alstrup 
krat helt hen i midten af april - - men så ske-
te det hele jo på én gang! – Jeg plejer altid 
at gå og lede efter anemoner meget tidligt – 
bare der er et lille bitte hoved med en bøjet 
nakke, så er jeg klar til at grave en klump 

op og tage med hjem i den lune stue! – En 
sådan fandt jeg fredag den 6 april – én – og 
jeg gravede en klump op og tog med til min 
datters 40 års fødselsdag. – Da jeg gik sam-
me tur om mandagen, var alle kommet op 
og godt på vej til udspring! – Jeg er også al-
tid på jagt efter bøgegrene, der er på nippet, 
for så at tage dem ind og hjælpe dem det 
sidste stykke vej. – I år havde jeg overhove-
det ikke kigget efter - eller set tykke knop-
per – vi har nogle træer med tidligt udspring 
lige ved vores skovhave – og der plejer jeg 
at se de første. Jeg kiggede da også på dem, 
da jeg hængte tøj ud en morgenstund – men 
nej – Da jeg om aftenen tog tøjet ind, var 
bøgetræet sprunget ud!!

Jeg bliver på en og samme tid både lykkelig 
og vemodig, når det hele sådan eksploderer 
– jeg nyder det så meget – og bliver så ban-
ge for, at det alt for hurtigt forsvinder, fordi 
det ”brændes af” – men heldigvis holdt var-
men ikke så længe, så vi kan – heromkring 
slut april – i fulde drag nyde de enorme 
mængder af anemonemarker – anemone-
tæpper eller anemonehave – jeg ved ikke, 
hvilken betegnelse, der passer bedst.

Den jomfruelige skov
 

Ak se et meget yndigt syn
på skovens grønne øjenbryn!

Den høje top
skal klædes op,

og våren pynter bøgen ud 
til brud.

Jeg kommer altid til at tænke Ambrosius 
Stubs sang om den kedsom vinter, der gik 
sin gang, når jeg går i bøgeskoven ved det 
tidlige udspring. Aldrig er skoven smuk-

kere, end når de lyse, spæde lindegrønne 
bøgeblade lige har foldet sig ud – og netop 
kun på nogle træer. Det lys, der kommer 
ned gennem de spæde blade, er næsten ma-
gisk eventyragtigt – og her har Stub endnu 
en smuk poetisk stemme:

Ak se, hvor pyntet solen går
med lange stråler i sit hår;

den varme krans 
er rette kans

for alle ting, som nu må gry 
på ny.

Se fuglene i flokketal
i luftens vide sommersal!

Her flyver én 
jo med sin gren

en anden sanker hår og strå
så små.

Det er virkelig en jomfruelig skov, der klæ-
des ud som brud! - - og det er om at nyde 
den jomfruelighed lige den korte stund, den 
er der – for lige straks er det hele dybgrønt 
og mørkt og lukket – bevares, det har også 
sin charme, men skovturene er altid skøn-
nest, når solens lange stråler kan nå ned 
gennem bladhanget.
Euforien vil nu ingen ende tage, når vi har 
kørt en tur gennem det åbne skønne danske 
landskab, hvor mirabel og slåen står som 
hvide kniplingsvartegn overalt i markskel-
lene – og pilens gulgyldne dunede gæslin-
ger er ved at eksplodere af kraft og kærlig-
hed – Og så kan vi jo bare vente på tjørn og 
hyld, syren og kirsebær – og alle de andre, 
der sikkert kommer susende lige bagefter, 
fordi det var været sådan en lang og ”kie-
dsom” vinter, som Stub oprindeligt skrev i 
sin sang.
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Naturens finurlighed
Jeg har tidligere på dette sted fortalt om 
min meget mærkelige kiwi, som jeg flytte-
de fra drivhuset i præstegården, fordi den 
alligevel intet bar – eller havde båret – for-
di den kun var en hanblomstplante, skønt 
planteskolemanden havde bedyret, at den 
var både og!! – I stedet for at smide den ud 
plantede jeg den i min i forvejen mangfol-
dige og mærkelige skovhave i Alstrup krat, 
og den indgik straks en symbiose med en 
egestub, der var kraftigt nedskåret. Den er 
næsten som en ”alien” – den slynger sine 
lange lange lianagtige tråde langt ud, så de 
kan få fat alle steder, og pt har en druehyld 
skudt op i bunden af den – og den er også 
en overlever, så de to har accepteret hinan-
dens tilstedeværelse, når det nu ikke kunne 
være anderledes – Det ser meget specielt 
ud, når druehylden lige om lidt pludselig 
står i blomst mellem de meget anderledes 
kiwiblade – og kiwien, ja den har de yndig-
ste gule blomster senere på sommeren – til 
ingen verdens nytte andet end pynt, da den 

”kun” er en hanblomst, og ingen hunblomst 
er at finde i nærheden - - - men smukke og 
betagende er de.

Misteldrossel
Vi har i vinterens løb haft umådeligt man-
ge besøg af forskellige fugle – Sommeti-
der siger vi til hinanden, at det faktisk er 
lidt synd, når vi siger – ”nåh, det er bare 
en musvit, en blåmejse, en bogfinke, en 
skovspurv, en rødhals, en sumpmejse, en 
fyrmejse, en spætmejse, en solsort” – mens 
vi siger ”ih, det en dompap, en kvækerfinke, 
en flagspætte, en grønirisk, en grønsisken”! 
– Det er lidt utro af os, for de førstnævnte 
er jo vore faste beboere, mens de fleste af 
de andre kun er på visit og ”haver andet-
steds hjemme”!  - Forleden morgen havde 
vi fint besøg – et misteldrosselpar sad (side 
om side med et kærnebiderpar, som vi jo 
kender godt) på græsset foran vinduet – 
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Forventningens glæde
Det er jo en særdeles kendt menneskelig 
egenskab at glæde sig i nuet – og derefter 
glæde sig til det næste, der måtte ske – for-
ventningens glæde! – og det er lige der, jeg 
er kommet til ovenpå euforien over nuet. – 
Jeg glæder mig til æbletræernes udspring! – 
De står i den grad på spring, og lige om lidt 
kan jeg kigge ud på et flor af æbleblomster 
– lige udenfor mit vindue – eller bedre: Når 
jeg går tur i min efterhånden store æblelund 
- - Nedenstående smukke sang af Ludwig 
Holstein (og med melodi af Carl Nielsen) 
sang min svigerfar til vort bryllup for mere 
end 50 år siden – og med den ønsker jeg 
god, varm og solrig sommer:

Du fine, hvide Æbleblomst!
Hvem gav dig dette Lykkeskær?
Ak, jeg er Solens Hjertenskær!

Hvor fik du denne Purpurglød,
som brænder i din fine Hud?

Ak, jeg er Solens Foraarsbrud!

Velsignet af min Brudgoms Kys
jeg lever i hans Aandedrag

en kort, lyksalig Foraarsdag.

Og naar hans sidste, varme Kys
i Aftenrøden strejfer mig,

saa hvisker jeg: Jeg elsker dig!

Og lukker mig og bøjer mig
og drysser over Græsset ud

mit hvide Flor, mit Bryllupsskrud —

Britt Lægsgaard

flotte og store fugle – Det er ikke ofte, vi 
ser misteldrossel, selvom jeg har læst mig 
til, at de skulle være ”almindelige” – men 
i hvert fald ikke her – jeg har kun set dem 
nogle få gange. 

Sangdroslen er en hyppig gæst, og den er 
jo også smuk, men misteldroslen er stor og 
markant. Det er jo lidt pudsigt, at den har 
det navn - i hvert fald i forhold til at den 
lever og yngler i Danmark, for her er jo ikke 
store forekomster af mistelten (men det er 
der jo, hvor den drager på vinterferie!) Den 
har altså stor forkærlighed for misteltenens 
frø, og der må jo være en mening med ”gal-
skaben”, for frøene fra mistelten passerer 
uskadt gennem fuglens tarmsystem. Her 
udskiller de et klæbrigt stof, der får ekskre-
menterne til at danne lange klæbrige snore, 
der nemt klistrer fast til grenene. Da mistel-
ten er en snylteplante, der kun kan vokse 
ved hjælp af en værtsplante, er det jo sim-
pelthen supersmart!! – I sommerhalvåret, 
hvor den opholder sig i Danmark, lever den 
dog af orm, snegle og insekter – og den er 
sågar set hakke andre fugles unger ihjel – 
og æde dem!! – Nu har jeg jo overhovedet 
ikke nævnt et ord om stærene – og det har 
jo sine grunde - - men på nedenstående foto 
kan ses et egern, der har ”værelse med ud-

sigt” i en stærekasse, hvor den sidder og so-
ler sig – og måske føler sig lidt stæragtig!!
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I år lod foråret vente på sig, og da det ende-
lig kom, var det næsten, som det var blevet 
sommer. Så det gik direkte fra sne og frost-
grader over i, at vi havde over 20 grader om 
dagen. Pga det dårlige vejr måtte vi også 
vente med at sætte stedmoderplanter til ef-
ter påsken.
Kirkegårdspersonalet har i vinterens løb 
fået afviklet noget ferie og afspadseringsti-
mer. Der er også blevet frisket op indven-
digt i graverhuset, og der er lavet smårepa-
rationer på vores værktøj m.m.

Her i foråret har Søren og Mette fået lavet 
en rigtig fin stensætning på Bugge-Herlev-
sens familiegravsted. Søren er også i gang 
med at lave nye urnegravsteder i afdelingen, 
som ligger lige oven for graverhuset. 
I maj har vi fået en ny praktikant, Camilla, 
som foreløbig skal være her i 1 mdr. 
Vores ekstra medhjælper siden 2009 (Else 
fra Enslev kirkegård) har fået fuldtids ar

bejde, så hun kan desværre ikke være her 
længere, når vi har ekstra travlt. Vi har så i 
stedet fået Ole ind som flexjobber. 

Ole skal være her nogle timer om foråret, 
lidt i sommerperioden, men især når vi skal 

til at gøre gravstederne klar til grandæk-
ning, og selvfølgelig skal han også være her 
i grandækningstiden.
Foruden det sædvanlige arbejde med at ren-
holde gravsteder skal vi først i juni have 
plantet sommerblomster. Der vil vi også 
starte med at klippe hække.
Hen over sommeren vil kirkegårdsperso-
nalet på skift holde sommerferie, så der vil 
være lidt mindre bemanding på kirkegården 
i den periode.
Lene og Kirsten fra kirkegården har som 
en del af deres arbejde også afløsning af 
kirketjenerne. Fra kirkegårdens side bliver 
der afløst i 6 ferieuger + en ugentligt fridag. 
Disse afløsninger bliver planlagt sammen 
med kirketjenerne, så det både passer ind i 
deres arbejde, men også ind i vores arbejde 
på kirkegården og samtidig også jævnt for-
delt over hele året.

Med sommerhilsner fra
Kirkegårdspersonalet.

Nyt fra kirkegården
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Stejlt som det stride, norske sind
skyder den op af fjorden,

kærtegner dristigt himlens kind,
hæver sig over jorden.

Billedets skønhed er næsten mer,
end menskesindet kan rumme:
lysets mirakel; vi ser og ser,

vil tale, men vedbliver stumme.

Hertervig fløj – li’som Ikaros –
solen for nær med sin vinge,

sprængte grænser, bød guderne trods,
evned til mensker at bringe

bud om lyset, der saliggør,
lader os ane, at bag

klipper og mørke og tungsind rør’
sig en guddommelig dag.

Lysets maler Lars Hertervig
sved sine vinger og faldt

hårdt imod jorden, men håbets flig
løfted han og fik fortalt:

Modstandens bjerge og melankoli
er ikke sandhedn alene.

Øjet, der ser, fødes lyset i,
det stærke, guddommeligt rene.

Vibeke Guldberg Madsen

  Borgøya
Den norske maler Lars Hertervig
har malet sin barndoms ø,
Borgøya, paradiset lig,
lyset, der aldrig vil dø.
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Nyt fra Birgittaforeningen
”Gak ud min sjæl, betragt med flid

i denne skønne forårstid
Guds underfulde gaver –”

Sådan skrev Poul Gerhardt tilbage i 1653 - 
og det var vi så en gruppe, der gjorde som 
optakt til  en stemningsfuld aftengudstje-
neste i Mariager kirke skærtorsdag d. 29. 
marts.
En pilgrimsvandring hverken skal eller 
kan følge ”den lige landevej”. Klosterru-
ten gennem Nonneholt skoven bar på dette 
tidspunkt af året dog stadig præg af vinte-
rens skov-arbejde med ret så dybe spor i 
terrænet. Alle kom dog heldigvis både vel-
oplivede og uden skrammer tilbage igen til 
Mariager efter årets første vandring. 

Både føret og vejret viste sig noget mere 
indbydende, da vi nåede 1 måned længere 
frem i kalenderen, hvor Pilgrimmenes dag 
2018 blev fejret her i Mariager i et sam-
arbejde mellem de fire foreninger Pilgrim 
Mors, Nordjysk Pilgrimsforening, Viborg 
Pilgrimscentrum, Birgittaforeningen og 

Mariager kirke under temaet ”Forundring 
– omsorg for skaberværket”. 

Med deltagelse af gæster fra nær og 
fjern indledtes dagen her med en Bede-
dags-gudstjeneste ved sognepræst Jacob 
D. Krogh Rasmussen, som også deltog på 
den efterfølgende vandring, hvor han un-
dervejs gav ord med på vejen i relation til 
Kristuskransen*, som nylig har fået tilføjet 
en ny, grøn miljøperle, der skal symbolise-
re og påminde om menneskets ansvar for 
skaberværket.  

Anni Engedal var stifinder og ledte grup-
pen via Maren Finds dalen og videre ad 
de smukkeste forårsklædte stier gennem 
Alstrup krat ud til Hov og tilbage igen til 
Mariager gennem skoven og de smukke 
anemoner. 

Vel tilbage i Mariager ventede der deltager-
ne et interessant og tankevækkende fore-
drag over dagens tema med den kendte, 
svenske biolog og forfatter Stefan Edman.   
Til udformning af en miljøvenlig strategi 
med henblik på en bedre verden præsen-
terede Stefan Edman her indledningsvis 
følgende 4 refleksionsord: Förundran, 
Förståelse, Förändring og Förtröstan, og 
betydningen af disse ord skulle her ses i 
sammenhæng og samvirke i stort og småt.  

Undervejs på vandringen havde Edman 
samlet nogle grønne planter, lidt jord og en 
lille vinbjergsnegl, og med udgangspunkt 
heri kom han med flere eksempler, som gav 
anledning til undren. Eksempelvis fortalte 
han, at hver cm2 af et grønt blad rummer 
ca. 40 mill. små ”ilt-fabrikker”, som er 
med til at sikre os ilt i lungerne, og at en 
håndfuld ganske alm. havejord indeholder 
milliarder af levende organismer, som alle 
er grundlag for vor eksistens.

På engageret og entusiastisk vis formidlede 
han således denne sin strategi med eksem-
pler om f.eks. fotosyntesen, men hvor det 
centrale udgangspunkt for ham personligt 
byggede på forundring i relation til naturen 
og den menneskelige tilværelse.**
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”Min allerdybeste kilde til engagement for 
en bedre verden hedder forundring. Forun-
dring over det levende og skaberværkets 
skønhed og visdom. Videnskaben kan hjæl-
pe os, poesien, musikken, kunsten, og vores 
egne strejftog i skov og eng. Forundring 
kan fylde os med kærlighed, ærbødighed 
og med den kraft som behøves, for at vi kan 
klare at deltage i kampen for en bedre ver-
den.” Citat: Stefan Edman

M.a.o. var budskabet fra den svenske bio-
log vel dybest set, at videnskaben ikke 
kan stå alene, og måske både inspireret af 
foredraget som den forudgående vandring 
henviste en af deltagerne på et tidspunkt da 
også til H.A.Brorson og hans salme ”Op al 
den ting”:

”Hvad skal jeg sige, når jeg går 
blandt blomsterne i enge

Og fuglesangen sammenslår som 
tusind harpestrenge.

Hvad skal jeg sige? Mine ord vil ikke 
meget sige,

O Gud! Hvor er din visdom stor, din 
godhed, kraft og rige!

  
En stor tak til alle som bidrog til at ”Pil-
grimmenes dag 2018” blev en meningsfuld 
og dejlig dag.

Det næste på foreningens program bliver 
Midsommervandringen d. 21. juni med 
Jørgen Kruse, hvor vi starter kl. 18.30 fra 
kirkens P. plads. Alle er velkomne, og te-
maet er i år Johannes Møllehaves fortæl-
ling om dyrene på ”Noas ark.”

I august md. tilbydes en 2 dages pil-
grimsvandring d. 4. og 5. 8. med Anette 
Klattrup som guide, - og så glæder vi os til 
at medvirke i forbindelse med morgensang 
i Mariager kirke d. 19. juni, 17. juli og 15. 
august.

Se foreningens program på:
 www.birgittaforeningen.dk

Med venlig hilsen og på gensyn
f. Birgittaforeningen / Helga Moos Iversen.

* Kristuskransen er en bedekrans, opfun-
det af den svenske pilgrimspræst og biskop 
emeritus Martin Lönnebo, og kransen be-
står af 18 perler med forskellig farve og 
betydning, og det er den ene af disse perler, 
der nu er blevet erstattet af en grøn perle – 
for omsorg for skaberværket – til dels p.g.a 
inspiration fra Stefan Edman og farven 
grøn som ”håbets farve.”.
  
** Hvis man vil vide mere om Stefan Ed-
man’s tanker, er han nu aktuel med bogen 
”Mot alla odds?” med undertitlen ”Når 
hjärnan tvivlar, men hjärtat vill tro.” 




