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I denne tid træder vi vande. Vi ved ikke, 
hvad der kommer til at ske.

“Mens vi venter på Godot” er et skuespil 
af Samuel Beckett. Det havde premiere i 
Frankrig i 1953. Det handler om to vaga-
bonder, der står på et øde sted og venter på 
Godot. Man ved ikke, hvem Godot er – og 
man finder aldrig ud af det, for Godot kom-
mer aldrig. De to vagabonder prøver på at 
få tiden til at gå ved at lave strækøvelser, 
overfuse hinanden, bytte hatte, overveje 
selvmord og spise de radiser, de finder i 
deres lommer. Beckett udforsker menings-
løsheden med livet. 

Foto: Mens vi venter på Godot

Jeg så engang skuespillet – og det var en ab-
surd oplevelse. Tiden kørte i ring. De to va-
gabonder var fortvivlede over situationen, 
men de kunne ikke andet end vente, for de 
var ludfattige og i ingenmandsland.

Skuespillet slutter med replikkerne: “Nå, 
skal vi gå?” ”Ja, lad os gå!”. Men de to be-
væger sig ikke, og tæppet går ned. 
Det sidste halve år er der sagt rigtig meget 
om corona på baggrund af en meget lille vi-
den - og vi har alle mærket den store usik-
kerhed om fremtiden. Det har gået lidt i ring. 
Hvad kan vi deltage i, hvad kan vi arrangere 
og invitere til? Hvor længe skal vi leve så 
afventende, så forsigtigt og hvileløst?
En hel masse aktiviteter kommer til at ligge 
i en bunke. Tanker og ideer ligger også i et 
hjørne. Vi kommer ikke rigtigt ud af huller-
ne, for vi ved ikke, hvordan eller hvorledes 
eller hvornår. 

På et eller andet tidspunkt vil noget vel ske. 
Der kommer måske en vaccine, vi bliver 
måske – endelig – smittet, opbygger immu-
nitet eller dør. Ja, på et tidspunkt - så dør 
vi, det er ret sikkert, men muligvis ikke af 
coronavirus – og skal vi bare gå og vente 
på døden?

Ventetid er ikke noget for moderne menne-
sker. Vi har nemlig baseret vores liv på egen 
styring og kontrol. Men da Danmark luk-
kede ned, og chokket havde lagt sig, følte 
jeg en slags lettelse – ganske egoistisk. Jeg 
mærkede pludselig, at jeg var meget træt og 
kunne sætte pris på, at arbejdstempoet blev 
bremset. Det var en velanbragt pause, hvor 
jeg lige kunne puste ud og tænke mig lidt 
om. Jeg skulle bare helt enkelt holde mig 
hjemme. Men fornemmelsen af ro var snart 
forbi. Dels blev der travlt på nye måder, dels 
stak utålmodigheden sit insisterende hoved 
frem – pauser uden bagkant bliver stressen-
de. 
Tålmodighed er imidlertid en dyd. Nogle 
mener også, at det er i ventetiden, at krea-
tiviteten opstår. I alt fald er det sådan, at vi 
skal ruge, og ting skal modne. Den erfaring 
får vi fx, når vi er gravide. Det lille barn skal 
have den tid, som det trænger til – hverken 
mere eller mindre. Men det kan være svært 
at vente, selvom det er et gammelt velkendt 
fænomen – og meget naturligt.
I nytestamentlig tid gik jøderne og ventede 
på Messias. Da Jesus kom, troede de ikke på 
Ham, og de venter fortsat. De første kristne 
gik og ventede på, at Jesus skulle komme 
igen. I alle tekster i Det nye Testamente ser 
vi en klar forventning om, at Jesus meget 
snart vil komme. Men Jesus kom ikke i 
apostlenes tid, og de måtte dø i troen på, at 
Jesus var lige om hjørnet – og efter døden 
ville de i alt fald møde Kristus. 
Det er afgørende, om tiden føles tom og me-
ningsløs, eller om den udfyldes af tro og håb 
og kærlighed. Vi kan ’bevæge’ os på mange 
måder uden at bære smitte rundt – og mange 
har været i bevægelse på en helt ny måde. 
Corona-tiden har vist, hvor kreative vi fak-
tisk er, og hjælpen er ofte lige om hjørnet.

Sognepræst Edith Mark
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Som alle andre steder i verden er også 
Jesu fødeby, Betlehem på Vestbredden, 
ramt af COVID-19. Mitri Raheb, pastor 
og leder for den lutherske kirkes institu-
tioner i Betlehem, reflekterer her over si-
tuationen.

Den 5. marts 2020 blev de første tilfælde af 
corononavirus konstateret i byen Beit Jala 
ved Betlehem. Disse første tilfælde kunne 
føres tilbage til en turistgruppe, der opholdt 
sig på Angel Hotel, hvor de fleste smitte-
tilfælde opstod. Inden for få timer blev 
Betlehem lukket ned. Den samme dag luk-
kede Fødselskirken, der årligt modtager 2 
millioner turister. Kirken lukkede for både 
turister og for de lokale tilbedende. Få dage 
senere lukkede Gravkirken sammen med 
al-Aqsa moskeen og Klippemoskeen i Je-
rusalem. Lukningen af disse helligsteder er 
uden fortilfælde i historien. 
Den 14. marts offentliggjorde kirkelederne 
i Jerusalem en erklæring, hvor de anmode-
de deres medlemmer om at holde sig til lov 
og forordninger fra de civile myndigheder 
med hensyn til pandemien. Det indebar, at 
man ikke kunne forsamles om søndagene 
eller på andre af ugens dage - og man an-
modede sine medlemmer om at blive hjem-
me. Situationen var enestående, for selv 
under udgangsforbud har både kristne og 
muslimer plejet at samles for at bede. Ikke 
blot som et udtryk for tro, men også som et 
symbol på kreativ modstand mod den isra-
elske besættelse. 

For både kristne præster og lægfolk har 
det været svært at holde sig væk fra guds-
tjenester og begivenheder, især da midten 
af marts måned markerede passion og fa-
ste med særlige gudstjenester hver fredag 
og hele påskeugen. Det var ikke nogen let 
beslutning for kirkelederne at aflyse pro-
cessionerne palmesøndag og langfredag på 
Via Dolorosa eller lysceremonien påske-
lørdag, hvor store menneskemængder, der 
medbringer deres stearinlys, venter på, at 
det hellige lys skal komme ud af graven (en 
ortodoks tradition). 
Det var heller ikke let for muslimer at afstå 
fra aftenbønnerne eller fredagsbønnen ved 
al-Aqsa moskeen under ramadan. 

Udviklingen af nye former for religiøse 
udtryk
Eftersom mange af de traditionelle fejringer 
måtte aflyses opstod der nye former for reli-
giøse udtryk under COVID-19 pandemien.
Præsterne begyndte i udpræget grad at an-
vende de sociale medier. Her blev menig-
hederne anmodet om at blive hjemme – helt 
omvendt af, hvad præster plejer at sige. Nu 
er det en kristen dyd at blive hjemme for 
ikke at smitte sin næste, for menneskelivet 
har højeste prioritet i religion og er over-
ordnet ethvert tilbedelseshensyn.
Det blev også tydeligt, at kirken ikke er en 
bygning af sten, men kirken er dér, hvor to 
eller tre er forsamlet i Jesu navn. Dér er Han 
til stede. Palæstinenserne blev mindet om 
de tidlige kristnes husmenigheder. Kirken 
var altså ikke tom, kirken var udstatione-
ret. Gudstjenester fra mange kirker blev 
streamet, så folk kunne sidde derhjemme 
og følge liturgien. Gudstjenester fra den lu-
therske kirke i Betlehem blev fulgt af men-
nesker kloden rundt. 
De unge – på tværs af kirker – tog dog rundt 
til folks hjem, hvor de stod uden for dørene 
og sang. De delte små kors og lys ud. Det 

var opløftende for mennesker, der længtes 
efter liv. 
Den lutherske kirke i Betlehem har i mange 
år arbejdet for de ældre. I nedlukningen fik 
mange ældre, der ikke var så teknologisk 
kyndige, hjælp til at komme på ’Zoom’, så 
de kunne deltage i nye virtuelle fællesska-
ber, og isolationen blev pludselig brudt. 
De ældre fik også hjælp til at lave korte vi-
deoer med positive budskaber, der kunne 
slås op på Facebook. Adskillige ældre, nog-
le mere end 80 år gamle, optog korte video-
klip, hvor de fx bagte påskesmåkager, lærte 
deres børnebørn sange eller hjalp dem med 
lektier. Alle var opsat på at dele for at opløf-
te mennesker med deres budskab om håb. 

Pandemien har ramt mennesker overalt i 
verden økonomisk. Men for kristne i Bet-
lehem og nærlæggende byer, hvis indtje-
ningsgrundlag alene beror på turisme, har 
COVID-19 betydet tab af indkomst. Det vil 
vare måneder - hvis ikke år - at komme sig. 
En nøglefunktion for kirken er at drage 
omsorg for de fattige, de arbejdsløse, de 
trængende. Kirker af alle trosretninger har 
været ivrige efter at hjælpe, uddele mad og 
midler til de trængende. Det mest slående 
er, at mange kristne ungdomsgrupper, sam-
men med deres muslimske brødre og søstre, 
tog et eget initiativ til at samle penge ind til 
de trængende. Disse former for social soli-
daritet afspejler vores menneskelige enhed. 
Afslutningsvis siger Mitri Raheb: ” CO-
VID-19 pandemien gav os alle en forsmag 
på, hvad der kan komme, og hvordan vi skal 
tænke proaktivt. Der er et liv efter corona, 
og vi bør forberede os på det nu.”

Læs mere om den lutherske kirke i Betle-
hem på: https://www.betlehemsvenner.dk/ 

Sognepræst Edith Mark

COVID 19 tider i den lutherske kirke i Betlehem
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Velkommen i Klostersalen
9. juni afholdt vi et informationsmøde ang. 
det kommende menighedsrådsvalg. Tak til 
de godt 30 mennesker, der aktivt deltog i 
mødet. Det var dejligt med jeres interesse 
for kirken og at se, at flere overvejer op-
stilling til det nye råd. Og nu gælder det …
Gør din indflydelse gældende og vær med 
i fællesskabet omkring vores sognekirke!

Vi har en flot gammel klosterkirke, en vel-
holdt kirkegård, en historisk klosterbyg-
ning og en spændende klosterhave. Vi skal 
passe på det hele.

Samtidig skal vi sammen skabe sogneliv 
og vækst i form af mange aktiviteter:

Det drejer sig om gudstjenester, kirkelige 
handlinger, undervisning af børn & unge, 
aktiviteter for voksne og ældre, et rigt 
sang/musikmiljø, en Birgittaforening, en 
højskole, studiekredse og et kirkeblad. Alt 
dette er båret af ansatte, frivillige hjælpere 
og de mange, der møder op.

Det skal et nyt menighedsråd være med til 
at støtte op om og sikre, at det udvikler sig 
de næste 4 år til glæde for alle i sognet. 

Menighedsrådet består af 7 medlemmer og 
2-3 suppleanter. Præster er faste medlem-
mer.

Vi har ledige taburetter!

Preben Andersen, 
formand for menighedsrådet i Mariager Kirke

Velkommen til valgforsamling i Klostersalen:
Tirsdag d. 15. september kl. 19.00 

Mød op og brug din stemme!
• Vi snakker om vigtige funktioner i rådet 

• Kandidater præsenterer sig

• Valg til menighedsrådet for perioden 2021-24 afholdes denne aften

Er du glad for 

Mariager 

kirke?

Vil du gerne 
vise din

opbakning?

Vil du være 

med til at forme

 de næste 4 år?

Menighedsrådsløftet: 
Jeg lover på ære og samvittighed, at 

udføre det mig betroede hverv i troskab 
mod den evangeliske-lutherske 

folkekirke, så at den kan byde gode 
vilkår for den kristne menigheds

 liv og vækst.
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Børn & unge
Familiegudstjenester og 5. års dåbstræf 
Ved familiegudstjenesten onsdag d. 23. 
september kl. 17.00 vil vi fejre de børn, der 
blev døbt for 5 år siden. Det betyder, at alle 
børn døbt i Mariager Kirke i 2015, vil få 
en særlig invitation til denne gudstjeneste. 

Alle – både store og små – er imidlertid 
velkomne til at deltage i vores familieguds-
tjenester. 

Vi vil gerne formidle troen ud fra et børne-
perspektiv. Derfor bliver der sunget børne-
venlige salmer og sange, og der fortælles 
bibelhistorie i en form, som er forståelig 
for børn.

Som sædvanligt spiser vi efterfølgende 
sammen i Klostersalen. Det er gratis, og 
der er ingen tilmelding.
Efterårets øvrige familiegudstjenester:

d. 21. okt.ober kl. 17.00
d. 25. november kl. 17.00

Juniorkonfirmander
Jagten på den forsvundne nonne 
Mariager Kirke inviterer igen eleverne fra 
5. klasse til juniorkonfirmand efter skole-
tid fire eftermiddage d. 10.-13. november. 
Igen i år går jagten ind på ”den forsvundne 
nonne”. 

Mariager Kirke var engang en del af et 
stort kloster, som ophørte den 8. november, 
da klokken slog midnat år 1585. Den sid-
ste nonne hed Hilleborg … Hende skal vi 
finde. Derfor har vi brug for jer elever i 5. 
klasse til at hjælpe os.

Eleverne på Mariager skole vil modtage en 
invitation direkte. 

Går du i 5. klasse på en anden skole end 
Mariager, så kontakt præsterne - der er 
også plads til dig. 

Vi glæder os til at se Jer.

Hilsen Edith og Jacob

Konfirmander
De nye konfirmander (2020-2021) begynder 
med forberedelse, inden de ’gamle’ er blevet 
konfirmeret. Det skyldes corona, der gjorde, 
at konfirmationerne blev udskudt. Vi håber, 
at det bliver festligt i september – de har i alt 
fald ventet tålmodigt.

I en del år har vi afholdt konfirmandløb for 
hele provstiets konfirmander her i Mariager. 
Temaet har været reformationstiden. 
I år skal vi prøve noget nyt. Vi springer til-
bage til overgangen fra asatro til kristendom 
i Danmark – dvs. 900-tallet. 

Det hele foregår d. 16. september på Fyr-
kat, hvor provstiets præster, frivillige fra de 
forskellige sogne og Fyrkats egne frivillige 
hjælpere, trækker i uldne kostumer på de 
forskellige spændende poster. 

Pastor Basse Jellingstenene Langhus på Fyrkat
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Høstgudstjeneste
Søndag den 27. september kl. 10:00

Høstgudstjenesten er en festgudstjeneste, hvor vi takker for årets høst 
og deler vores overskud med dem, der mangler. 

Kirken er smukt pyntet, og vi synger de velkendte høst- og efterårssalmer.
Det er en god anledning til at minde os selv og hinanden om det ansvar, vi har 
overfor verden omkring os. Alle er velkomne til at medbringe noget af deres 

egen høst (frugt, grønt og blomster – eller andre gaver). Vi modtager også gaver 
doneret af byens forskellige forretninger.

Efter gudstjenesten er der en hyggelig kirkefrokost og en auktion i 
Munkesalen. Gaverne bliver her solgt til højeste bud. 

Pengene går til ’julehjælpen’, som vi i samarbejde med Mariagerfjord Frikirke, 
Firkløver sognene og Falslev-Vindblæs sogn hvert år 

uddeler til værdigt trængende.

Hvis du ikke kan deltage i høstgudstjenesten og auktionen, kan du give et
bidrag via MobilePay (93445) 

Mange tak!
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Formiddagshøjskolen
I sidste kirkeblad finder man en læn-
gere omtale af de forskellige foredrag 
i efteråret. Her kommer en kort over-
sigt.
Tirsdag d. 1. september 
EU’s’ udvikling og udviklingens betydning 
for Danmark og danskerne. 
v/Uffe Østergaard. Fhv. professor. 

Tirsdag d. 15. september 
Livsglæde hos Benny Andersen. 
V/Vagn Jørgensen. Fhv. højskolelærer, 
gymnasierektor m.v. 

Tirsdag d. 29. september 
Hong Kong – et samfund i kamp. Betragt-
ninger om kirkens rolle i samfundet med 
udgangspunkt i min studieorlov.
V/Jacob Duevang Krogh Rasmussen. 
Sognepræst i Mariager.

Tirsdag d. 20. oktober 
Mennesker mødes. 
V/Thyra Smidt. Fhv. højskolelærer. 

Tirsdag 3. d. november 
Synd for begyndere! Eller: Synd tappert! 
V/Kristian Bødker. Sognepræst i Jelling – 
og vokset op i Mariager.

Tirsdag d. 17. november 
Papua Ny Guinea og indianere i Amazonas. 
V/Uffe Dannerfjord. Fhv. lærer.

Tirsdag d. 8. december 
Juleafslutning.

De to første foredrag holdes i kirken, hvor 
man kan sidde med god afstand. Derpå vil 
vi tage stilling til lokaliteterne og smitteri-
sikoen ved de næste foredrag. Enten fort-
sætter vi i kirken, eller vi vender tilbage til 
Klostersalen.

Der serveres sandwich.

Pris: 60,- 

Formiddagshøjskolen er åben for alle. 

Der er ingen medlemskab eller 
tilmelding. Det er blot at møde op!

Lørdag d. 26. september 

Kl. 10.00 I anledning af 75 året for befriel-
sen i 1945 fortæller Jens Kristian Hansen, 
museumsinspektør i Hjørring, om Frikorps 
Danmark. 

Kl. 12.30 Jenny Lyngaa fortæller om 
mindekorset i Tobberup. 

Kl. 13.30 Generalforsamling 2020

Lørdag d. 21. november

Kl. 10.00 Foredrag v. lektor Annette Las-
sen, Københavns Universitet: 
Islændingesagaernes verden. 

Kl. 12.30 Oplæsning fra Njals saga ved 
Ole Bent Larsen. Film: Njals saga. 

Mariagerfjord kirkehøjskole

Pris: Kr. 50 pr. gang eller kr. 175 for alle fire gange. 
Alle højskoledage finder sted i Hobro Kirkecenter, Søndergade 3 

og starter med formiddagskaffe kl. 9.30.

Aftensang i Mariager Kirke  
Tirsdag d. 22. september kl.19.00-19:30
Tirsdag d. 20. oktober kl.19.00-19:30
Onsdag d. 18. november kl.19.00-19:30

Vi samles i kirkens kor omkring 
døbefonten, her vil vi sammen synge 

nogle af salmebogens dejlige aftensange, 
og der vil også være en lille refleksion. 

For dem, der har lyst, arrangerer 
Birgittaforeningen en lille vandring fra 

Himmerigets plads til kirken. 
Man mødes kl. 18:30. 
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Nyt fra kirkegården
Så er sommeren ved at gå på hæld -  en 
sommer, som har været meget anderledes, 
end den plejer pga. Covid-19.
Rigtig mange danskere har været nødt til/
foretrak at holde ferie i Danmark. Der har 
været rigtig mange turister i kirken og på 
kirkegården. Desværre var der en periode, 
hvor vi var nødt til at holde kirken lukket, 
og turister/besøgende gik forgæves til en 
lukket dør, som med et skilt forklarede, at 
kirken var lukket pga af Covid-19.

Nu er kirken så heldigvis åben igen på 
hverdage, men i et kortere tidsrum end vi 
plejer at have åbent om sommeren. Om-
rådet, hvor turister må færdes i kirken, er 
også gjort mindre vha. afspærring af dele 
af kirkerummet. Og der er opsat hånd-
sprit-dispensere både i kirke og kloster, så 
besøgende kan få sprittet deres hænder af, 
inden de går ind, og det kan vi se, at folk er 
rigtig gode til.

Ude på kirkegården kan vi også mærke, at 
der er mange flere danske turister i år. Man-
ge (også udenlandske) kommer og henven-
der sig til kirkegårdspersonalet med spørgs-
mål - om kirken, om hvor Stygge Krumpen 
ligger begravet, kirkegårdens indretning 

og udseende og mange andre ting. Andre 
går bare en tur og ser på kirken (udefra) og 
kirkegården. En del bruger også deres ferie 
på at besøge kirkegårde rundt om i landet 
for at se, hvor deres forfædre ligger/var be-
gravet, og vi kan evt. hjælpe dem med at 
finde stedet, hvis det stadig eksisterer. Hvis 
gravstedet er nedlagt, kan vi vise dem, hvor 
gravstedet var engang. Rigtig mange navne 
kan vi finde tilbage til, men der kommer 
ind imellem nogle ”efterlysninger”, hvor vi 
ikke kan finde navnet på afdøde, og måske 
kan det være en helt anden kirkegård, der 
skal søges på.

Kirkegårdspersonalet har på skift fået holdt 
lidt sommerferie. Inden ferien fik vi klippet 
de løvfældende hække og er nu i gang med 
at klippe thuja- og taxhække. Snart vil træ-
ernes blade også begynde at falde, og så vil 
den stå på løvsamling resten af året.
Midt i oktober vil vi begynde med gran-
dækning af gravstederne, hvor denne ydel-
se er valgt. Som vanligt vil vi fjerne blade 
i samme rækkefølge, som vi skal grandæk-
ke, og dvs. at vi starter med at grandække 
de områder af kirkegården, hvor der ikke er 
så mange træer. 

Her i efteråret vil der også blive sendt skri-
velse ud til pårørende, som har et gravsted, 

hvor fredningstiden eller en legataftale ud-
løber ved årsskiftet. Familien skal da tage 
stilling til, hvad der skal ske med gravste-
det. Skal gravstedet bevares endnu en år-
række, eller skal det nedlægges. I hvert fald 
er det vigtigt, at man får spurgt familien, 
hele vejen rundt, om der er nogen, som er 
interesseret i, at gravstedet stadig bevares, 
og evt. om en anden skal stå som kontakt-
person. I skrivelsen er der et skema, som 
skal udfyldes og underskrives, og derefter 
sendes til kirkegårdslederen.

Ang. bisættelser og begravelser er der i 
Hobro-Mariager provsti vedtaget, at det er 
gratis at få gravet og dækket graven ved ki-
stebegravelse og ved urnenedsættelse. Det 
gælder, hvis afdøde var medlem af folke-
kirken og havde tilknytning til kirken/kir-
kegården.

Ved Mariager kirke er der også vedtaget, at 
ved begravelse og bisættelse er det gratis at 
få en kirkepyntning af bænkerækkerne, dog 
skal der betales for evt. blomster, der skal 
sættes i vaserne. Også dette gælder kun, 
hvis afdøde var medlem af folkekirken og 
havde tilknytning til kirken/kirkegård.

Kirkegårdsleder Kirsten Nygaard Fabricius



Gudstjenesteliste

10

JDKR = Jacob Duevang Krogh Rasmussen   EM = Edith Mark

Siden sidst
Døbte

Karla Riisager
Theodor Holst Bach 

Sigga Liv Skov Strandholdt 
Clara Winther Lundgaard 

Hollie Kaltoft Lund Lerche
Sofus Folke Bundgaard Godiksen 

Begravede og bisatte
Marie Dorthea Rasmussen født Tordrup 

Lisbeth May Stelter født Christensen  
Hem kirkegård 

Else Kathrine Pedersen født Sørensen 

Ove Harry Lindskov                                     
Sem kirkegård 

Arne Stegger 
Birgit Kjeldsen født Jacobsen 

Sonja Andersen født Winther 

Erik Busk                                                       
Terndrup kirkegård 

Betty Pedersen født Ottesen 

Mona Elise Holtze født Jensen                 
Kauslunde kirkegård 

Steen Kruse Hansen                                   
Veng kirkegård 

Ida Jensen 

September
06. kl. 10.00 13. søn. efter trinitatis Mattæus 20,20-28 EM
13. kl. 10.00 Konfirmation JDKR
20. kl. 10.00 Konfirmation EM
23. kl. 17.00 Familiegudstjeneste 5. års Dåbstræf JDKR
27. kl. 10.00 Høstgudstjeneste

m/efterfølgende auktion
Johannes 11,19-45 JDKR

Oktober
04. kl. 10.00 17. søn. efter trinitatis Markus 2,14-22 EM
11. kl. 19.00 Musikaftengudstjeneste Johannes 15,1-11 JDKR
18. kl. 10.00 19. søn. efter trinitatis Johannes 1,35-51 JDKR
21. kl. 17.00 Familiegudstjeneste EM
25. kl. 10.00 20. søn. efter trinitatis Matthæus 21,28-44 EM

November
01. kl. 10.00 Alle helgens dag Matthæus 5,13-16 EM
08. kl. 10.00 22. søn. efter trinitatis Matthæus 18,1-14 JDKR

15. kl. 10.00 23. søn. efter trinitatis Markus 12,38-44 EM
22. kl. 10.00 Sidste søndag i kirkeåret Matthæus 11,25-30 JDKR
25. kl. 17.00 Familiegudstjeneste JDKR
29. kl. 10.00 1. søndag i advent Matthæus 21,1-9 EM

December
06. kl. 10.00 2. søndag i advent Lukas 21,25-36 JDKR

Gudstjenester på Fjordvang
På grund af coronarestriktioner er 
der ikke planlagt plejehjemsguds-

tjenester på Fjordvang. 
Vi håber at kunne genoptage de 
månedlige gudstjenester snarest.



Andre aktiviteter
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Siden sidst
Viede

Christina Graa Andersen & 
Jan Post Nielsen 

Wanna Arun Nørgaard Jensen & 
Torben Støvring 

Rikke Frederiksen &
Thomas Högel 

Marianne Lykkeskov Ravn & 
Claes Hougaard 

Tina Elbækgaard Jønsson & 
Nicolaj Tor Schuldt 

Silje Kildahl Birk Nielsen & 
Anders Peter Lund Væsel 

Susanne Andersen & 
Niels Christian Sloth 

Irina Liselotte Winther Madsen & 
Michael Vahllstedt Madsen 
Anne Rahbek Mikkelsen & 

Kris Høgh Sørensen 

September
01. kl. 10.00 Formiddagshøjskole Kirken
03. kl. 19.00 Litteraturaften Kirken
15. kl. 10.00 Formiddagshøjskole Kirken
15. kl. 19.00 Valgforsamling Klostersalen
16. kl. 08.00 Konfirmander Fyrkat
22. kl. 19.00 Aftensang Kirken
29. kl. 10.00 Formiddagshøjskole Kirken
Oktober
06. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Klostersalen
11. kl. 19.00 Musikgudstjeneste Kirken
20. kl. 10.00 Formiddagshøjskole Kirke/kloster
20. kl. 19.00 Aftensang Kirken
27. kl. 19.30 Beethoven 250 år* Munkesalen
30. kl. 19.00 Birgittaforeningens årsmøde Klostersalen
November
03. kl. 10.00 Formiddagshøjskole Kirke/kloster
10. - 13. Juniorkonfirmander efter skoletid Klosteret
15. kl. 15.00 Faures Requiem* Kirken
17. kl. 10.00 Formiddagshøjskole Kirke/kloster
18. kl. 08.00 Konfirmanderne på Povertywalk Århus
18. kl. 19.00 Aftensang Kirken
24. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Klostersalen
27. kl. 20.00 ”Bach Friday” Kirken
December
06. kl. 15.00 Bachs Juleoratorium* Kirken
08. 10.00 Formiddagshøjskole - Juleafslutning Kirke/kloster

*Billetsalg bl.a. via himmerlandsbilleten.dk

Flexkørsel
Har du problemer med at deltage i

 Mariager Kirkes mange tilbud 
pga. manglende kørelejlighed? 

Så er kommunens tilbud om Flexture 
et fleksibelt alternativ, 
når bussen ikke kører

Se nærmere på:
www.nordjyllandstrafikselskab.dk

eller kontakt:

Mariagerfjord Kommune 
på telefon 97 11 30 00

Kirkebilen 
Det er muligt at bestille kirkebilen til gudstjenesterne ved at ringe til 

Fjordens Taxa Tlf.: 98 57 57 10 
Senest søndag kl. 8.00, men gerne en af de foregående dage.



12

Om vi nogensinde vender tilbage til “nor-
malen”, eller om der opstår en “ny nor-
mal”, vil tiden vise.
Normalen i øjeblikket er bl.a., at alle de 
rigtig mange turister, der kommer ind i 
Mariager kirke denne sommer ser ualmin-
deligt fromme ud. De kommer anstigende 
med foldede hænder - ikke i bøn - men i 
sprit.
Sprit er det nye sort - som man sier.
Der er spritstandere overalt. På min kones 
arbejdsplads - hospitalet - har jeg set sprit 
alle vegne, men jeg havde aldrig troet, at 
min egen bakterieuskyldsrene arbejdsplads 
ville blive omgærdet af sprit.
Foråret forsvandt - sommeren lidt ligeså, 
og det var ikke kun vejrets skyld, at som-
meren blev mærkelig. Vi stilles alle overfor 
spørgsmålet: Hvornår kan vi vende tilbage 
til normalen? Sidde tæt i kirken til guds-
tjenester eller koncerter? Synge i kor, hvor 
jeg plejer at sige, at hvis der ikke ligger en 
sø af mundvand foran hver eneste korist, så 
har de ikke ydet nok.
Alting er forandret. 

Hvornår?
En dag sker der en ændring. Hverken jeg 
eller kirkens øvrige ansatte er eksperter udi 
pandemier, så hvornår tingene ændrer sig, 
er unægtelig svært at sige.
Ikke desto mindre er det musiske program 
for efterår og jul på plads. Om der bliver 
begrænsninger eller aflysninger, afhænger 
af fremtiden, og den er som bekendt svær 
at spå om.

Beethoven har stadig fødselsdag
Det er Beethovenår. Vi ved, at Beethoven 
er døbt i december 1770, men ingen ved 
præcist, hvornår han er født, men mon ikke 
det er samme år? Ellers giver det absolut 
ingen mening at fejre hans 250 års fødsels-
dag i år.

Det gør vi nemlig. I Mariager kirke skulle 
det have været med en koncert i marts for 
violin og flygel. Den koncert blev selvføl-
gelig også aflyst, men gennemføres forhå-
bentlig tirsdag d. 27. oktober kl. 19:30 i 
Munkesalen.
Jeg havde glædet mig ekstraordinært til at 
høre mit favorit Beethovenværk: Violinso-
naten opus 5, også kaldet “forårssonaten”. 
Jeg håber at kunne aftale med de to mu-
sikere i Duo Essenza: Birgitte Bærentzen 
Pihl, violin og Lene Buch, flygel, at de 
spiller den alligevel. Så skal jeg sikkert nok 
komme på en god grund til at kalde sonaten 
for efterårssonaten.
Alting er forandret.

Passer til tiden
Så er der ikke flere udsatte musikarran-
gementer fra foråret, og med koncerten d. 
15. november kl. 15:00 skal der heller ikke 
opfindes begrundelser for at få koncertens 
indhold til at passe med tiden i kalenderåret 
såvel som i kirkeåret.
Aars kirkes professionelle koncertkor op-
fører, sammen med musikere fra Randers 
Kammerorkester, Faures Requiem. Requ-
ier er dødsmesser, og Alle Helgens dag, 

hvor vi mindes vore døde, ligger i begyn-
delsen af november, og på den måde passer 
tingene atter godt sammen.
Foruden Requiet, som er det mest inderlige 
af alle de requier, der er skrevet, opføres 
Bachs kantate nr. 150.
Forhåbentlig er alting tilbage til en normal.

Tre er et helligt tal
Senere i november spiller jeg for tredje 
år i træk en koncert, som jeg muntert kal-
der “Bach-Friday”. Mens andre svinger 
VISA-kortet og holder gang i væksten og 
forureningen på Black Friday, kan du fre-
dag d. 27. november kl. 20:00, komme til 
koncert i en mørklagt Mariager kirke, hvor 
der kun er Johann Sebastian Bach på pro-
grammet.
De øvrige år har jeg udelukkende spillet 
svagt, men lock-down-perioden gav mig 
tid til at opøve Bachs største præludium og 
fuga. Noget som jeg længe har ønsket, og 
den spilles for fuld skrald ved denne kon-
cert.
Længe leve treenigheden. Dette bliver den 
tredje og sidste Bach-Friday-koncert i den-
ne omgang. (Med mindre jeg ændrer me-
ning).

Alting er forandret

Læs om koncerter, kor og salmer på: mariagerkirke.dk/musik
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December er de store koncerters måned
Andre end mig har tænkt på, hvad vi skulle 
arrangere af koncerter, når alting blev mere 
normalt end unormalt igen, og min svoger 
- Søren Birch - og en anden af mine gode 
venner, der leder barokorkestret Ensemble 
Zimmermann, har udtænkt idéen at opføre 
Bachs store juleoratorium i december. 
Der bliver to koncerter: En i Viborg Dom-
kirke og så koncerten i Mariager søndag d. 
6. december kl. 15:00. Billetprisen er sat til 
200 kr. Der sælges lidt færre billetter end 
ellers, og billetsalget starter på himmer-
landsbilletten.dk ultimo august.  
Sprit dit Dankort af og køb en billet eller to 
og hør kor- og orkestermusik på højt højt 
niveau.

Cum Sancto Spiritus
Der kan laves mange vitser i kirken, fordi 
Sancto Spiritus på latin betyder Helligån-
den.
Der er nu ikke så meget at grine af for ti-
den, hvor vi spritter og spritter, og sidder 
du og skal tage beslutninger om, hvad der 
skal foregå i den nærmeste fremtid, er du 
lidt Bambi på glat is.

Ingen af os aner en snus om, hvad der kom-
mer til at ske, men mange har en holdning 
til flokimmunitet og anden bølge, og hvad 
der burde have været gjort og ikke gjort.
Den musiske efterårs- og julesæson er - 
som ovenfor beskrevet – fastlagt, og kirken 
overholder ethvert myndighedspåbud i de 
ting, vi gør. Det skylder vi selvfølgelig.
Det kan også betyde, at der kan komme til 
at ske ændringer i efterårets program. Det 
må vi tage, mens vi asfalterer - som man 
sier.

Af organist Mikael Ustrup

LITTERATURAFTEN
Torsdag d. 3. september kl. 19.00

Birgittaforeningen har inviteret 
Marianne Munk, der vil fortælle 
om klosterliv og reformations-

tid, og om den bog hun er ved at 
skrive om 

’Nonnen og Stygge Krumpen’. 
 

Aftenen begynder i kirken ved 
Stygge Krumpens grav. 

Hvis det er corona-forsvarligt, 
slutter vi i Klostersalen, hvor 

Marianne vil fortælle om, 
hvad reformationen kom til at 

betyde for nonnerne i 
Maribo og Mariager.

Marianne Munk

Årsmøde
Birgittaforeningens årsmøde finder 

sted  i Klostersalen 
den 30. oktober kl. 19.00

Alle – også ikke-medlemmer – 
er hjertelig velkomne. 

Er du ikke medlem, men interesseret i 
at blive det, skal du blot kontakte 

Stella Andersen, tlf. 23 81 37 14 eller 
mail stella@post12.tele.dk. 

Vi vil gerne være mange flere. 
Du kan læse mere om foreningen på 

www.birgittaforeningen.dk.   

Dåbskludestrik
Vi starter den 9. september 2020 
kl. 10 i Klosterets kontor, og vi 
fortsætter de følgende onsdage

 i ulige uger.
Anna Rousing Hadsund

 



Sommerens unger
Solsorten øver på gavlen
på en kontrastrig koncert,

alle er indbudt i aften,
Skaberen selv er vor vært.

(KEL)

I sidste nr. af kirkebladet fortalte jeg om 
en gærdesmutte, der havde bygget rede i 
en gammel vinterkrans, der hang lige ved 
siden af vores hoveddør og veranda, hvor 
vi sidder meget – Dvs. sige, det plejer vi at 
gøre, når det ellers er sommer og solskin, 
og det kan man jo ikke just sige, det har 
været i denne juli måned! Jeg læste, at det 
havde været den koldeste juli i to årtier, og 
det er nu alligevel noget - - 
Vi håbede jo, at vi ville få fornøjelsen af 
at se ungerne, når de skulle forlade reden, 
men det var jo ret optimistisk – for hvor-
når ville det ske? Undervejs fulgte vi ivrigt 
med i opfostringen af ungerne – det er som 
regel kun hunnen, der opfostrer ungerne – 
hannen har flere hunner installeret rundt 
om, så han nøjes med at komme og synge 
for dem, da det ofte er inden for et rimelig 
snævert territorium. Her kom han nu ret 
ofte, for vi hørte hans skønsang temmelig 
længe hver dag – og det er faktisk en ret 
kraftig sang for så lille en fugl, og har man 

hørt den hver dag længe, er man ikke i tvivl 
om ophavsmanden.
Hunnen blev efterhånden ret fortrolig med 
os, kom med føde selvom vi sad i stolene 
tæt ved – vi kunne høre ungerne, og med 
tiden også se dem, når de stak næbbene ud, 
når mor kom med mad. Det var fantastisk 
at se, hvor hurtigt de voksede, selvom de jo 
stadig var bittesmå dunede unger med store 
gule næb.
Vores ”drøm” om at se ungerne forlade re-
den gik i opfyldelse. Pludselig opdagede 
vi, at reden var tom, og vi tænkte ok, så var 
det det – men så fik vi øje på en af ungerne 
siddende på vores bagdørsterrasse – inde i 
hjørnet. Jeg listede for at tage et billede (se 
nedenfor) –så fløj den op i mine fuchsiaer 
og skjulte sig der, indtil vi lod den i fred, 
og mor kom og hjalp den videre – det var 
øjensynligt den sidste af de fire unger.  

Vi er med i et fugletællingsprogram 2 gan-
ge om året – januar og juni. Vi lægger selv 
ruten, og den har selvfølgelig sit udgangs-
punkt i Alstrup krat og omegn. Vi skal stå 
5 minutter ved hver post (der er 14) og 
nedskrive de arter, vi ser – og i hvilket an-
tal. Selvom vi kender mange fugle, er der 
masser, vi ikke kender, og på denne tur i 
juni, lærte vi en ny fugl at kende, som vi 
aldrig havde hørt om før. Den sad i toppen 
af et træ oppe ved Hohøj, vi kunne ikke se 
den helt tydeligt – vidste ikke, hvad det 
var, men vi bemærkede dens adfærd. Med 
jævne mellemrum fløj den med baskende 
vinger et godt stykke lige op i luften fra 
toppen af det høje træ, den sad i - foretog 
et virkeligt herresving – og styrtede nær-
mest hovedkulds tilbage til træet – og det 
hele skete, mens den sang af fuld hals! 
Som sagt kunne vi ikke artsbestemme den, 
men vi kunne gå hjem og forsøge at finde 
ud af, hvorfor den opførte denne ”dans”. – 
Skovpiber er dens navn – så ved vi det – og 
ligesom sanglærken synger den, mens den 
flyver – det kaldes sangflugt (de fleste fugle 
sidder i et træ eller andet, når de synger.) 
– Måske forekommer det ikke så interes-
sant for andre end ”fuglenørder”, men dens 
adfærd var ret bemærkelsesværdig – derfor 
skulle det fortælles.
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Vores legendariske fodergren har i dette forår 
været med til at opfostre et utal af unger af 
forskellig art – F.eks. de små pastelfarvede 
musvit- og blåmejsunger, der med deres fine 
fine farver og dunede kroppe sidder med ud-
bredte vinger og venter på, at mor eller far 
skal komme forbi, og hvis de ikke lige kom-
mer eller måske fodrer en anden unge – nå 
ja, så kan de jo faktisk godt selv nuppe lidt, 
hvis det skal være, men det er nu skønt at 
få det serveret - - Den store flagspætte, der 
utrættelig har hentet mad hundrede gange 
om dagen og er blevet mere og mere slidt og 
grå, ser pludselig fin og farverig ud – og vi 
opdager, at det er ungerne, der nu er lige så 
store som forældre – men med smukke klare 
farver – og fart på – og vi siger tak for præ-
sentationen!
Det er også på fodergrenen, dramaet om liv 
og død kan foregå – En dag, hvor vi sad in-
denfor ved vinduet (det var koldt og blæste!), 
lød der pludselig et smæld mod ruden, og vi 
kigger op og når lige at se suset af en spur-

vehøg. Ingen fugle lå døde under grenen, og 
det gik for hurtigt til, at høgen kunne nå at 
snuppe den, så faren var drevet over – tro-
ede vi, for pludselig opdagede jeg, den sad 
i æbletræet nogle få meter borte godt gemt 
mellem bladene. Den sad der i mere end en 
halv time – fuldstændig urørlig. Men små-
fuglene ved instinktivt, når der er en rovfugl 
i nærheden, så de holdt sig klogeligt væk, til 
den forsvandt, hvorefter de indfandt sig igen.
Nu er rovfugle måske mere udspekulerede 
end som så – i hvert fald havde denne spur-
vehøg fundet ud af, at her var et godt spise-
sted - endda serveret på et fad, for den kom 
dagen efter igen – og denne gang lidt fræk-
kere, for den landede på vores verandabord 
efter at have jaget småfuglene væk, og her 
sad den og vippede lidt, men måtte flyve 
igen med uforrettet sag. Dagen efter gentog 
historien sig, men jungletrommerne går jo 
blandt skovens indvånere, så den fløj igen 
med uforrettet sag. Det er ret specielt, tror 
jeg, at en rovfugl er så ”fræk” – men det er jo 

naturens orden, og den havde vel også unger, 
der skulle mættes.

Grønspætten har i år både ladet sig høre – og 
se. I nogle år har vi kun hørt den, men i år har 
den bygget rede og boet her lige omkring, for 
vi har mange dage hørt dens karakteristiske 
skræp – og en dag sad den på græsset lige 
foran os og fouragerede i jorden – Det gik 
stærkt! – Den fløj frem og tilbage mange 
gange, og det var tydeligt, at reden var lige i 
nærheden. En dag hørte vi så flere skræp – og 
lige over os fløj en flok på 5 – formodentlig 
far, mor og tre unger – Det var stort! 
Vi har også vores ”egen” solsortefamilie – vi 
ser mest hunnen, som er ret genkendelig, for-
di hun har en særlig fjer på den ene vinge, og 
hun er nærmest ”tam”. Hun hopper ufortrø-
dent rundt på plænen lige for næsen af os – 
og hunden, som opmærksomt følger hendes 
anstrengelser – men de har åbenbart 
en slags væbnet neutralitet, for der sker intet, 
selvom hun står en meter foran den!
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Jeg har gemt det bedste til sidst! En mor-
genstund, mens vi sad og læste avis og spi-
ste morgenmad, så vi pludselig ud af vin-
duet i bunden af skovhaven 3 nye beboere 
– en rå med to bittesmå lam, der stavrede 
af sted på usikre stive ben – ligesom Bambi 
på isen(!).
Det var et vidunderligt syn – de gik stille 
og roligt rundt, snusede til alt – vejrede – 
var der fare på færde? Tilsyneladende ikke 
– for de fortsatte deres færd op gennem 
haven og forsvandt ind i vores efterhånden 
tætte rododendronskov. Åh - dejligt syn – 
men de flyttede ”ind”! – Hver morgen så 
vi dem gå tværs over vores grusvej til den 
anden side, hvor vi også har en mindre 
rododendronskov, og hvor de fredeligt gik 
og spiste af det ene og det andet (Det er her, 
man overbeviser sig selv om, at det er ok, 
at de spiser knopperne, der lige er ved at 
blive sat til næste år!) –

Hjemkommet fra ferie er man jo altid 
spændt på, hvordan det hele tager sig ud – 
og jeg skal da lige sige, at det gjorde det! – 
Der var kommet tæt på 50 mm regn – begge 
regnmålere viste det, så det må være sandt 
– og alt var grønt og blomstrende. Smuk-
kest var dog vore sommerfuglebuske, som 
jeg faktisk aldrig har set så storblomstrende 
– og med mange sommerfugle sværmende 
omkring. Bærbuskene hang formelig ned 
til jorden – og figentræets grene bugner af 
store ligestraks fuldmodne figner – skønt 
syn!

Måske får vi en tiltrængt Indiansommer – i 
hvert fald er det mit sensommerønske her i 
begyndelsen af august med billedet af som-
merfuglebuskens overdådighed.

Når solen stiger en morgen,
hører vi himmelkoncert,
solsorter synger i farver,

Frelseren selv er vor vært.
(KEL)

Britt Lægsgaard
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Klosterhaven har askesyge

Vi har længe været bekymrede for vores 
store flotte asketræer. I foråret var de sene 
til at springe ud, og det så i begyndelsen ud, 
som om der ikke ville komme mange blade. 
Det har dog rettet sig, men pludselig her 
sidst i juli væltede et af træerne. Det var 
rådnet op indefra pga. askesygen, som skyl-
des en svamp. Ifølge Wikipedia viser de 
nyeste undersøgelser af svampens DNA, at 
skadegøreren i sin hovedform er en nyop-
dukket svamp, Hymenoscyphus pseudoal-
bidus, der er meget nært beslægtet med den 
velkendte rådsvamp, Askestilkskive (Hy-
menoscyphus albidus). I store skovområder 
i hele Europa er mange af asketræerne nu 
døde. Dog viser det sig, at omkring 2% er 
modstandsdygtige over for svampen, så der 
er håb for, at vi også vil have asketræer i 
fremtiden. 
Men lige nu er vi meget nervøse for, om vi 
mister havens store flotte asketræer i løbet 

af de næste par år. Det tager jo mange år, 
inden nye træer når den størrelse. 
Havemændene har nu savet det væltede træ 
op, så det kan bruges til brænde på havens 
bålplads.
 
Roserne visner
Mange af vores flotte roser er desværre gået 
ud eller er ved at gå ud. Det gælder både 
klatreroser og buskroser, så vi må nok have 
fundet nogle afløsere til efteråret. Også de 
to LED projektører i pavillonen er gået ud, 
så der er altid arbejde til os.

Sidste år brugte vi rigtig mange timer på at 
holde de japanske pileurter nede. I år har 
kommunens folk overtaget hele stykket, og 
det ser ud til, at de gør det grundigt og godt, 
men derfor skal vi selv stadig være på vagt, 
der dukker hele tiden nye skud op ved de 
tre rosenstativer, ved kampestenen foran 

klosterbygningen og i stengærdet. Det tager 
mindst 10 år at slå bevoksningen ihjel.

Klosterhaven er med i en ny bog
I en meget flot bog, Klosterhaven ved Øm, 
af Lene Mollerup, er vores klosterhave ble-
vet omtalt sammen med Danmarks andre 
klosterhaver. Bogen rummer, ud over en 
beskrivelse af især Øm Klosterhave, også et 
stort afsnit om 90 klosterplanter fundet eller 
beskrevet i forbindelse med Øm Kloster. 
En bog der kan anbefales til alle, som inte-
resserer sig for klosterhaver og deres plan-
ter.

Med venlig hilsen Peter Ulrich Toubøl.

 
I nordisk mytologi er Yggdrasil 

(også kendt som livets træ, 
skæbnetræet og verdenstræet) 

et vældigt asketræ.



”Du danske sommer, jeg elsker dig,
skønt du så ofte har sveget mig”.

Ja, vi elsker den danske sommer, selvom 
den er lunefuld, og jeg håber, at du har haft 
dejlige oplevelser og måske fået set noget 
af Danmark, du ikke før har set. Det er med 
at leve og opleve, mens vi kan, for som vi 
synger i ”Når egene knoppes”, så flyr den 
fagre skærsommer så hastigt ”som et drøm-
merigt blund”.

Livet forstås baglæns, men må leves 
forlæns
Jeg har blandt andet været på Trelde Næs, 
et naturskønt område ved Lillebælt nord for 
Fredericia. Her boede engang mine olde-
forældre og min elskede mormor. Jeg fandt 
ikke skrædderens hus, hvor hun var barn og 
ung, men for mit indre blik så jeg hendes 
vævre skikkelse på de veje og stier, hvor jeg 
nu selv gik. Det er godt at have sin fortid 
med. Som Søren Kierkegaard skriver ”Livet 
forstås baglæns, men må leves forlæns”.

I Birgittaforeningen bestræber vi os også på 
at forstå baglæns, mens vi lever forlæns. Set 
i bakspejlet har der været Birgitta-retræte 
i juni. Vi har gået midsommervandring og 
sunget morgensang og vandret i juni, juli og 
august. Mange feriegæster har været om-
kring kirken og klosteret. Hver gang jeg har 
været i nærheden af klosterhaven og Birgit-
tahuset er jeg faldet i snak med folk, som 
synes at Mariager er fantastik, og som gerne 
vil vide mere om det ene og det andet. 

Birgittahuset
Flere har spurgt, om man kan overnatte i det 
bette hus ved siden af klosteret, altså Birgit-
tahuset. Og ja, det kan man. Tak, om I vil 
huske at reklamere for det. Jeg har ikke selv 
sovet dér, til gengæld har jeg snakket med 

flere, der har, og alle har været begejstrede. 
Lige fra det unge par der skulle restituere ef-
ter at have vandret fra Viborg, over Velo-So-
lex-banden, fire friske pensionister på vej på 
deres små knallerter fra Skagen til Køben-
havn, til pensioneret læge, Anna Margrethe 
fra Sengeløse, der ene kvinde cyklede rundt 
i det jyske med sit lille telt, og som det vi-
ste sig, at jeg næsten er i familie med. Hun 
var da i hvert fald fra Hjermind og kendte 
Maren og Chresten, min mormor og morfar 
og flere andre, som jeg også kender, og hun 
kunne sågar huske mig som lille pige. Hvor 
er verden både lille og stor og fyldt med dej-
lige mennesker og oplevelser, hvis man er 
åben for det. Forundringsparat, som vi siger.   

Ser vi lidt fremad, så inviterer Birgittafor-
eningen til litteraturaften den 3. september 
kl. 19.00 med Marianne Munk. Se omtale 
på side 13. Vi kan også se frem til Aften-

sang i kirken d. 22/9, 20/10 og 18/11. Hver 
gang kl. 19. Har man lyst til en lille fælles 
vandring på vej til aftensang, så mødes vi på 
Himmerigs Plads kl. 18.30  
Det gode samarbejde vi har haft med bibli-
oteket, har været sat på standby på grund af 
corona, men vi regner med, at det kommer i 
gang igen til foråret. 

Årsmøde
Birgittaforeningens årsmøde finder sted i 
Klostersalen den 30 oktober kl. 19. Alle 
– også ikke-medlemmer – er hjertelig vel-
kommen. Er du ikke medlem, men interes-
seret i at blive det, skal du blot kontakte 
Stella Andersen, tlf. 23 81 37 14 eller mail 
stella@post12.tele.dk. Vi vil gerne være 
mange flere. Du kan læse mere om forenin-
gen på www.birgittaforeningen.dk.   
   

f. Birgittaforeningen / Grethe Holmriis

Nyt fra Birgittaforeningen
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Døden forsømte ikke sit job
i foråret tyvetyve

mange mennesker måtte gi op
og lade livshåbet flyve

Først blev de indlagt med covid-sot,
senere lagt i graven;

 manden med leen var blevet despot
med sorte vinger som skarven.

Dog sommer kom, og Skaberens kraft
lokked solen og planterne frem

hele naturens livsens saft
genåbned døren på klem.

De, der blev dødens bytte,
får ikke livet igen,

men andre,der skindet ku hytte
erkender livsværdet end.

Livet er dødens lyse kontrast
hvælving af himmelblået,

hold afstand, brug sprit, bevidst stå fast
ved indskrænkninger, vi har fået.

Påskøn blot livets gyldne sol,
regnen og blæsten, der suser,
skovens grønskær og blå viol,
strandfugle, bølger, der bruser.

Døden er ikke et ”fait accompli”
kun en afslutningsfase,

der kan påminde om, at vi
ikke lever i fredfyldt oase.

Livet er liv og døden er død
og jordlivets slut er et must,

men solopgangen ved gry betød,
nat bare var grænsepost.

Vibeke Guldberg Madsen

Død og liv
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Høstgudstjeneste
Søndag den 27. september

kl. 10:00

Efterfølgende er der 
kirkefrokost i Munkesalen 

og auktion over 
medbragt høstoffer 
og donerede gaver.

Alt, hvad er indsamles 
i kirken og ved auktionen, 

går ubeskåret til 
Mariager Kirkes Julehjælp.

Ønsker du/din 
forretning eller virksomhed 

at donere effekter 
til auktionen, 

kan sognepræsterne 
kontaktes.


