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Genstart hedder en nyhedspodcast på 
DR, Danmarks Radio. Her tager pro-
grammet fat på én vigtig nyhed alle 
hverdage, for som de skriver: Få den 
fortalt fra starten og få besvaret de 
spørgsmål, du ikke anede, du ønskede 
svar på. Tænk, at få svar på noget, man 
slet ikke har spurgt om!

Det, der kendetegner programmet, 
er fortællingen – nyheden er leven-
de og dramatisk fortalt, der er under-
lægningsmusik … man kommer til at 
tænke på radioteatret i gamle dage … 
knirkende døre og andre lydeffekter. 
Genstart kan være interessant at lytte 
til. Dagens nyhed behøver ikke at være 
dugfrisk ny, men den er alligevel aktuel 
og vedkommende.

Jeg kommer til at tænke på Jesus. Han 
fortalte de gode gamle nyheder om 
Gud på en ny og nærværende måde. 
Folk samlede sig omkring ham for at 
lytte. Han fortalte levende. Han brugte 
lignelser, så mennesker kunne forstå og 
indleve sig i hans tale. Mennesker blev 
begejstrede, de fik helt nye vinkler på 
livet og nyt håb. Der var ikke under-
lægningsmusik, men jeg er sikker på, at 
folk oplevede et sus af Guds rige. 
Det var en sand genstart for dem, der 
ellers havde opgivet, at livet kunne bli-
ve anderledes. 

I Mariager Kirke har vi i høj grad ven-
tet på en genstart. At verden skulle blive 
anderledes, lidt som før, men mere end 
blot ’det gamle’ - vi har lært noget nyt. 

Hele Danmark er nu ved at vågne igen. 
Vi ser frem til en ny begyndelse på de 
mange aktiviteter, som vi - før corona - 
kunne mødes til. Vi håber også, at folk 
igen har mod på at deltage i kirkens liv. 

Paletten er stor. Der er tilbud til alle 
aldre og noget til mange forskellige 
behov. 

Velkommen til genstart!

Edith Mark
Sognepræst   
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Nye medlemmer af menighedsrådet
Første søndag i advent 2020 markerede 
ikke blot julens komme, men også et nyt me-
nighedsråd, som vælges for de næste fire år. 

Flere blev valgt ind for første gang og vil 
her præsentere sig selv. Derudover er Eva 
Elmose valgt som ny formand for menig-
hedsrådet og Poul Bo Nielsen som næst-
formand.  Udover de nye i menighedsrådet 
fortsætter Preben Andersen og Peder Lar-
sen, samt Anna Hadsund som suppleant. 
Ved valget udtrådte Elisabeth Arnfeldt, Ka-
ren Bæk Simonsen, Lisbet Kjærsgaard samt 
Jørgen Simonsen af menighedsrådet, og en 
stor tak for lyde til dem for deres engage-
ment i Mariager Kirkes liv og vækst.

Mit navn er Morten Seiling, jeg er 43 år og 
gift med Elisabeth. Sammen har vi tre børn 
i alderen 6 til 13 år. 
Vi valgte at bosætte os i Mariager, hvor vi 
har boet på P.A. Heises Vej 3 siden 2009.
 Jeg er uddannet skibsfører, men bestem-
te mig for at gå i land, da børnene meldte 
deres ankomst, og i dag arbejder jeg som 
ledelsessystemansvarlig hos Aage Vester-
gaard Larsen A/S, hvor jeg har været siden 
2015.

Interessen for kirken og kirkelivet har bag-
grund i min opvækst i det vestjyske, uden 
det var indre missionsk, men i særdeleshed 
også fra min tid på havet, hvor sømandskir-
kerne i udlandet flittigt blev besøgt, da de 
også var samlingspunkt og fællesskab for 
danskere i udlandet. 

I Menighedsrådet vil jeg arbejde for de 
unge og engagere mig i det allerede opstar-
tede arbejde med etablering af venskabs-
menigheder med kirker i udlandet.
Samtidig har jeg meldt mig til kirke- og 
kirkegårdsudvalget, der arbejder med at 
bevare vores smukke kirke og kirkegård til 
glæde for både Mariagers borgere, og dem 
der kommer for at se kirken.  

Mit navn er Helle Qvortrup. Jeg bor på 
Stentoften med min mand og 2 børn - beg-
ge drenge. Min ældste søn blev konfirmeret 
sidste år. 

Jeg flyttede til Mariager i 2000, hvor jeg fik 
arbejde på skolen. I dag arbejder jeg som 
koordinator og underviser på Randers HF 
& VUC. Jeg underviser i naturvidenskab 
og matematik. 
 Jeg har meldt mig til at stå for den årlige 
indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. 
Indsamlingen var i år digital på grund af 
Corona-pandemien. Man kunne støtte via 
et link, der blev delt på Facebook. Jeg hå-
ber, at næste års indsamling igen kan blive 
fysisk. Hvis man har lyst til at være ind-
samler, kan man altid henvende sig til mig 
ved f.eks at sende en e-mail på: helqvo@
gmail.com. Næste års indsamling bliver 
søndag den. 13. marts 2022. 
Det er også stadig muligt at støtte via dette 
link: https://www.noedhjaelp.dk/stoet
 Jeg glæder mig til blive en del af arbejdet i 
menighedsrådet. 

Jeg hedder Eva Elmose. Jeg har været lærer 
på Mariager Skole i 32 år og er nu pensio-
neret. 
Min familie og jeg har boet 25 år i Mariager 
by. Nu bor vi på et lille landbrug i Hem. 

I de 40 år, vi har boet i og omkring Mari-
ager, har Mariager Kirke været vores kirke. 
Jeg har igennem årene siddet i menigheds-
rådet i Mariager i 20 år - af flere omgange. 
Ved valget i nov. 2020 var jeg igen så hel-
dig at få en plads i rådet, og jeg blev ved 
konstitueringen valgt som formand. Jeg er 
meget taknemlig for den tillid, der er vist 
mig både af menigheden og derefter af det 
nyvalgte menighedsråd, tak for det.

Jeg har siden ungdommen søgt kirken, når 
jeg har trængt til at tænke mig om eller få 
et lidt andet perspektiv på min hverdag og 
de udfordringer, der nu har været. Begge 
dele har jeg altid fundet i højmessen, med 
liturgiens genkendelighed, teksterne samt 
salmernes indhold og præstens udlægning 
med perspektiv på det at være menneske. 
Alt dette giver mig den ro og fordybelse, 
jeg kan mangle i det fortravlede hverdags-
liv. Derfor er mit udgangspunkt i arbejdet 
i menighedsrådet at værne om højmessen 
samt virke for et varieret og mangfoldigt 
kirkeliv.
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Mit navn er Poul Bo Nielsen jeg er 59 år og 
bor i Mariager sammen med min kone, Pia. 
Vi har to voksne børn. 

Til daglig er jeg forstander på en institution 
for voksne udviklingshæmmede.

I min barndom og ungdom var folkekirken 
en naturlig del af tilværelsen. Det medførte 
bl.a., at jeg har været formand for menig-
hedsrådet ved Øls kirke ved Hobro, da vi 
boede der. 

Her i Mariager har jeg været med i menig-
hedsrådet i én periode, hvor jeg var kasse-
rer - og cirka samme tid var jeg medlem af 
provstiudvalget. Derudover er jeg engage-
ret i idrætslivet i Mariager, samt Cittaslow. 
Jeg vil gerne være med til at sprede det 
kristne budskab, som forkyndes i vores fol-
kekirke. De værdier, som vores kirke står 
for, og det fællesskab vi har i kirken, sætter 
jeg utrolig højt. Kristendommen har været 
værdigrundlag og samlingspunkt for vores 
samfund i 1000 år. Det skal den blive ved 
med at være. 

Her i Mariager har vi alle forudsætninger 
for at have et godt kirkeliv. Vi har gode 
præster, personale musikliv mv. Der kom-
mer mange mennesker i vores kirke, både 
til gudstjenester og meget andet.  Det vil 
jeg gerne være en del af - og det vil jeg 
også gerne være med til at udvikle på. 

Mit navn er Bjarne Thomsen. Jeg ”indtræ-
der” i menighedsrådet, efter at have været 
stedfortræder siden sidste valg i 2020.  Jeg 
er døbt i Mariager Kirke i 1956. Jeg er 
kommet i kirken hele mit liv, har dog været 
fraflyttet sognet fra 2008-2017. Jeg havde 
ikke selv set mig hér, men på opfordring af 
siddende menighedsrådsmedlemmer stille-
de jeg op til valget. Jeg ser frem til spæn-
dende udfordringer i fremtiden.  

Mit navn er Susanne Riise, jeg bor på 
Rosengade 12 i Mariager og er kontoras-
sistent.
Jeg er valgt som anden stedfortræder til 
meningshedsrådet
 Jeg vil gerne være med til at arbejde for et 
aktivt liv i kirken og klostret med fokus på 
frirum og samhørighed. 
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Kirkefrokost
 og den årlige orientering 

om liv og vækst i Mariager 
kirke og sogn.

Efter gudstjenesten 
den 14. november kl. 10:00 
vil menighedsrådet været 
vært ved en kirkefrokost, 
hvor formand Eva Elmose 

vil orientere om 
det forgangne år, samt 

menighedsrådets planer for 
det kommende. 

Menighedsrådet håber, at 
mange vil benytte sig af 

lejligheden til at høre 
nærmere om Mariager sogn, 

og der vil også være 
mulighed for at 
stille spørgsmål.



Børn & unge
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Konfirmander og Fyrkat:
I år skal vi igen være en dag på Fyrkat på konfirmandløb for 

hele provstiets konfirmander. 
Temaet er overgangen fra asatro til kristendom i Danmark – 

dvs. vi befinder os i 900-tallet. 

Det hele foregår d. 22. september på Fyrkat, 
hvor provstiets præster, frivillige fra de forskellige sogne og 

Fyrkats egne folk trækker i uldne kostumer 
på de forskellige spændende poster.

Hvis nogen har lyst til at være frivillig 
- der er masser af roller at besætte - 
bedes man kontakte en af præsterne.

Powerty walk  
Konfirmanderne skal igen på ’Poverty 

Walk’ - Fattigdomsvandring – i Aarhus.
 

Til efteråret vil hele 7. årgang drage 
afsted til Aarhus for at følges med 

tidligere hjemløse rundt i ”deres” Aarhus. 

Turen kan variere lidt både i tid og steder 
fra guide til guide, men det er den person-

lige historie, der er drivkraften i denne 
særlige byvandring. 

Om eftermiddagen besøger vi kunstmuseet 
Aros og ser udstillingen

 ’Far from Home’, 
som også er relevant i forhold til

 hjemløshed. 
Turen laves i samarbejde med 

Mariager Skole.
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Kære elev i 5. klasse!

Mariager Kirke vil gerne invitere dig med 
til jagten på den forsvundne nonne, Hille-
borg, – en jagt fyldt med grin, udfordringer 
og gåder. 

Jagten vil føre os til den højeste kvist og 
den dybeste kælder, inde og ude – og helt 
i skoven.

Hvis du vil med på eventyr i jagten på Hil-
leborg, så er det nu, du skal melde dig til!

Vi glæder os til at se dig!

Abbedissen, Moder Edith, og Abbeden, Fader Jacob

Tid:
Tirsdag d. 5. oktober

fra efter skoletid til kl. 16:00
Onsdag d. 6. oktober

fra efter skoletid til kl. 16:00
Torsdag d. 7. oktober

 fra efter skoletid til kl. 16:30
Fredag d. 8. oktober

 fra efter skoletid til kl. kl. 16:00

Mødested: Klosteret over for kirken 
(Klosterstien 12)

Seneste tilmelding: 
Mandag den 4. oktober til

Edith på tlf.: 40452950/
em@km.dk  eller 

Jacob på tlf.: 21441054/
jdkr@km.dk.

(PS: Det er ikke et krav at deltage alle dage.)

?
Efter-konfirmations-hygge!
I august blev årets konfirmander endelig 
konfirmeret efter udskydelsen af de oprin-
delige konfirmationsdatoer i april og maj.
Konfirmationen er en stor dag, og hvordan 
den forløb, og hvad der siden er sket, vil vi 
præster gerne høre lidt om. 
Vi vil også gerne fortælle, hvad kirken og 
vi præster kan tilbyde de gamle konfirman-
der på deres videre færd i livet. 
Vi inviterer derfor dette års konfirmander 
til ”Efter-konfirmations-hygge” 

Fredag den 5. november 
kl. 18:00 til 22:00. 

til pizza, hygge og masser af snak.

Konfirmandopstart
Efteråret betyder også konfirmandopstart. 

På grund af de udsatte konfirmationer be-
gynder de nye hold af konfirmander først 
den første onsdag i september (1. septem-
ber). 

Undervisningen ligger i forlængelse af 
skoletiden og foregår i klostret. 7. klasser-
ne modtager en invitation til konfirmati-
onsundervisningen direkte fra kirken.

Jagten på den forsvundne nonne



SmertensmandenBabysalmesang
Babysalmesang er for dig med en baby i al-
deren 0-6 mdr. ved forløbets begyndelse.
Vi mødes som oftest i Munkesalen, der ligger 
lige ved siden af kirken i klosterbygningen.
Her synger vi, leger og laver remser og 
hygger os sammen i en nær og nærværende 
stund.
 

VI MØDES ONSDAGE KL. 9:30 
på efterårsholdet 2021.

Første gang er onsdag d. 8. september, 
men der er løbende tilmelding.

Det samlede forløb er ca. 12 gange.
 
Det varer hver gang 30-40 minutter. Herefter 
drikker vi en kop kaffe/te over en hyggesnak, 
hvis man har tid og lyst.
Selvom man kommer ind midt i forløbet, kan 
man sagtens få noget godt ud af det.
Det koster ikke noget at deltage, og det er for 
alle. Man opfordres til at købe et rasleæg og 
et tørklæde, som skal bruges i undervisnin-
gen. Kan købes på stedet til 60 kr.

Om babysalmesang
Musik, sang, rytmik, bevægelse - brug af alle 
sanser - er godt for en lille baby.
Munkesalen og kirkerummet giver i kraft af 
den særlige akustik en god ramme.
Vi vil sidde i en stor rundkreds på hver sin 
lille ’ø’ med den rigtige synge- og danseaf-
stand imellem os hele timen igennem. Herfra 
vil vi være sammen om at skabe en god stem-
ning med sang, remser, lytning og leg med få 
rekvisitter.
Ved start er det bedst, at din baby ikke er æl-
dre end 5-6-mdr. og dermed ikke kravler så 
meget. Ikke alle ammende kvinder er heller 
færdigvaccineret for corona, derfor holder vi 
afstand.

Medbring
Det eneste, du skal medbringe, er din baby 

og dyne/tæppe, som I kan sidde/ligge på og 
evt nogle sokker/hjemmesko til dig selv.

Tilmelding
Tilmelding sker ved henvendelse til Lotte 
Langkjær med en mail: lottelangkjar72@
gmail.com
Det er først-til-mølle princippet. 

Oplys følgende:
• Dit for- og efternavn
• Dit barns kaldenavn og fødselsdato
• Dit mobilnummer
• Skriv ’Mariager Kirke’, da Lotte har flere 
grupper med babysalmesang.

Du er også velkommen til at ringe til Lotte 
for at høre nærmere, tlf.: 20820514

Hvem er Lotte?
Musikforløbet ledes af Lotte Langkjær, der 
er uddannet almen musiklærer fra konserva-
toriet og har undervist i babysalmesang i en 
længere årrække. Hun har bl.a. arbejdet med 
kor, solosang, workshops, småbørnsunder-
visning 0-10 år mm. Pt. arbejder hun primært 
som kirkesanger, babysalmesang- og violin-
lærer og som sanghealer.
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Blodet ud af brystet: 
Skjulte hemmeligheder i 
Smertensmandens indre?

I Nationalmuseets arkiver findes en gammel 
håndskrevet konservatorindberetning om en 
af de bevarede Kristusfigurer i Mariager Kir-
ke. Her har forskere fra kunsthistorie på Aar-
hus Universitet fundet et muligt spor efter 
skjulte hemmeligheder i figuren, der nu skal 
afdækkes gennem tekniske undersøgelser, 
herunder røntgenfotografering og farveana-
lyser. Resultatet kan blive en helt ny forståel-
se af middelalderens levende billeder.
Den store flotte skikkelse skåret af egetræ, 
der forestiller Jesus som en Smerternes 
Mand, sidder ganske vist ubevægelig i kir-

kens tårnrum i dag. Hans tidløse lidelse gør 
stadig et umådeligt indtryk, men i senmid-
delalderen har hans pinsler muligvis været 
iscenesat med endnu mere blodige midler. 
Hans indre er nemlig hult og kan – måske 
– have rummet en skjult beholder, hvorfra 
en langsomt flydende væske kunne løbe ud 
gennem en hemmelig kanal, der mundede ud 
i figurens dybe sidesår i brystet. 

Har Smertensmanden været udstyret med 
en sådan blødningsmekanisme, kunne hans 
blødende krop give udtryk for liv på en gan-
ske iøjnefaldende måde, næsten som om han 
havde sit eget hjerte med et indre kredsløb, 
der pumpede den livgivende væske rundt i 
legemet og ud gennem det åbne sår. En mere 
livagtig fremstilling af hans dødstrængsler 

kan man næppe tænke sig, her 
lige på grænsen mellem liv og 
død. Den dramatiske blødning 
kan have medvirket til at til-
trække pilgrimme på valfart 
til birgittinernes kloster i kon-
kurrence med andre velbesøgte 
valfartsmål i nærheden, såsom 
den grædende Madonna i Ka-
rup, der skal have haft en væ-
skebeholder i sit hule hoved 
med tårekanaler ud i øjenkro-
gene.

Kunsthistorikere kender des-
uden til nogle få krucifikser fra 
andre europæiske lande, der 
har været i besiddelse af en lig-
nende mekanisme, så den kors-
fæstede kunne bløde på korset, 
ikke blot med rød maling, men 

med en faktisk flydende væske (vin, svine-
blod eller måske endda efterladenskaberne 
fra en menneskelig åreladning). Sådanne 
blødende korsfæstelser var imidlertid en 
sjældenhed forbeholdt de særligt veludstyre-
de kirker og klostre, selv om mekanisk be-
vægede krucifikser var almindeligt udbredte 
til iscenesættelsen af påskens fejringer og 
spil. Skulle antagelsen om et lignende dra-
ma i Mariager vise sig at holde stik, vil det 
derfor være lidt af en sensation for dansk 
kunsthistorie. 

Hvor forunderligt dette end lyder, skal det 
dog understreges, at der næppe har været tale 
om religiøst bedrag eller om et forsøg på at 
snyde godtroende kirkegængere til fromhed 
på et falsk grundlag. Tværtimod må vi for-
mode, at den besøgende foran Smertensman-
den har været klar over den kunstige anord-
ning bag blodunderet. “Kunstmiraklet” har 
netop medvirket til såvel figurens folkelige 
underholdningsværdi som dens åndelige til-
trækningskraft. Blodet ud af brystet har kun-
net udgøre et vidnesbyrd om billedets dybere 
virkelighed og sandhed – nemlig at Kristus 
virkelig var til stede i billedet og besvarede 
beskuerens tilstedeværelse foran det med sin 
overstrømmende nådesbevisning. Billedet 
levede sit liv: Et kunstigt, men sandt liv – et 
kropsligt, men åndeligt liv.

Hans Henrik Lohfert Jørgensen, 
Kunsthistorie, Aarhus Universitet

Lektor, ph.d. og ophavsmand til forskningsprojektet 
“Blødende billeder” med udgangspunkt i Mariager 

Kirkes Smertensmandsfigur

Smertensmanden
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Hans Henrik Lohfert Jørgensen 
flankeret af lektor ph.d. Laura Katrine 
Skinnebach, også fra Aarhus, samt 
prof. dr. art. Henning Laugerud fra  
Bergen.



Overskriften er fra Grundtvigs temmelig 
kendte salme “Nu famler skoven”, som jeg 
blasfemisk kalder den.
Med en noget mere upoetisk omskrivning 
kunne man sige: “Og efter en lang periode 
uden musik, kommer der igen en periode 
med musik”. Poesien stinker, men meningen 
er god.

Færdigheder uden fremtid
Nej, hvor jeg er blevet god til at aflyse kon-
certer. Jeg ved efterhånden præcis, hvordan 
man afbestiller musikere; opdaterer portaler 
og hjemmesider; sætter billetsalg på “stand-
by”; kringler sig ud af juridisk bindende 
kontrakter og fører beskedne beløb tilbage til 
et publikum, som havde ønsket at gå til en 
koncert, som desværre igen igen igen måtte 
aflyses.
Mine nyerhvervede færdigheder håber jeg nu 
aldrig at komme til at gøre brug af igen.

Pandemiens tidsalder - ikke godt
Jeg gør ikke, men måske andre gør. Jeg fik 
i fødselsdagsgave en bog af Tor Nørretran-
ders, som hedder Karma Corona, og jeg slug-
te den som verdens mest spændende krimi-
nalroman.
Den har undertitlen: Velkommen til Pande-
miens tidsalder, og bogen postulerer overbe-
visende for, at såvel aids/hiv som sars, mers 
og covid19 er menneskets egen skyld.
Vores rovdrift på naturen og andre menne-
skeskabte faktorer gør, at vi kommer til at 
opleve pandemier med langt større hyppig-
hed, end vi nogensinde har været vant til.
Da jeg blev født, var der 4 milliarder men-
nesker på jorden. Nu er der det dobbelte. Alt 
kommer med en pris.

Skulle der gå ca. 10-15 år inden næste pan-
demi, har jeg en from forventning om, at 
det ikke er mig, der skal aflyse koncerterne 
til den tid og sidde og spille til amputerede 
gudstjenester for en lille flok.

At fornøje
Det mest positive udsagn er altid, at man kan 
gøre noget ved det. Det er da bedre at vide, at 
Danmark skal vinde en enkelt fodboldkamp 
for at komme videre, end både Danmark skal 
vinde, og Italien tabe med 12-0 på én gang.
Nogen har fornøjelse af at spille fodbold 
- langt flere af at kigge på, men min lille 
livs-niche er nu at fornøje med at spille mu-
sik.
Det håber jeg, jeg gør hver søndag, og jeg 
er ret overbevist om, at folk for længst vil-
le være holdt op med at gå til koncerter her 
eller hisset, hvis folk ikke gerne ville nyde 
musikken.

Læren af Corona og nedlukning har jo været, 
at folk gerne ville være sammen; børn ville 
gerne gå i skole; folk ville gerne gå på arbej-
de, og folk ville gerne bruge kulturen.

Tre gange til for prins Knud
Hvis ikke du har prøvet det, kan jeg fortælle, 
at det sværeste ved musik ikke nødvendigvis 
er at fremføre den (forudsat at man har et in-
strument, man mestrer). Det er langt hårdere 
“ikke at fremføre den”. At sætte sig op til at 
skulle spille for at aflyse og så gøre det en 
gang til, kan drive al musikenergi ud af krop-
pen på en meget pinefuld måde.
Visse af de koncerter, jeg i det følgende vil 
omtale, har været programsat indtil flere 
gange, men uden at nogen nødvendigvis har 
vidst, at de var programsatte. At noder og 
prøveplaner, datoer og kalendere var taget i 
ed, men alligevel pga. en engelsk, indisk el-
ler jysk mutation måtte gravlægges som et 
dødt pelsdyr.

“og efter vinter kommer vår”

Den farverige sopran Margrethe Smedegaard 
er sopransolist, når et lille sammensat orkester 

fremfører fornøjelig godt-humørs barokmusik d. 
2. oktober kl. 16:00 i en stor hvid kirke nær dig.
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Nu håber vi
I skrivende stund gennemføres sommerkon-
certerne i Mariager kirke. Orglets amputere-
de 10 års jubilæumssæson gennemføres som 
orglets 10 års fødselsdag +1. (Hvis man kan 
spille europamesterskabet 2020 i fodbold i 
2021, kan vi også holde 10-års fødselsdag 11 
år efter).
Efterårets og julens program er for længst 
fastlagt i den tro, at det ikke bliver tredje 
gang for arveprinsen.

Buxtehude er godt humør
Personligt tror jeg ikke på, at mit store kom-
ponistidol Bach har været en morsom mand. 
Der er heller ikke noget i nogen kilder, der 
antyder, at han skulle have været andet end 
en sur gammel mand - før det udtryk blev 
opfundet. Om Buxtehude skriver kilderne 
stort set ingenting. I hvert fald ikke om hans 
humor, men jeg tillader mig at postulere, at 
han har været et morsomt legebarn, der har 
komponeret let tilgængelig musik - med stor 
dybde - og fornøjet sig med at fremføre den 

i den store Mariakirke i Lübeck, hvor han 
var Nordeuropas superstar for godt 300 års 
siden.
I oktober måned 2020 gennemførte vi en mu-
sikgudstjeneste i Mariager kirke, hvor vi som 
hovedværk fremførte Buxtehudes kantate 
med tekst fra psalme 98: “Syng Herren en ny 
sang”, og det bliver Herren forhåbentlig altid 
glad for.
En af mine orgelelever spillede på kiste-
orglet, en anden af mine orgelelever, der 
tillige er en meget dygtig violinist, trakte-
rede fiolen, og sopranen Margrethe Smede-
gaard, der er sanglærer for kirkens korister, 
sang de høje toner. Vi har til koncerten d. 2. 
oktober kl. 16:00 udvidet bandet med end-
nu en violinist, der tillige er uddannet san-
ger (sopran) og en cellist. Programmet er 
klart, og musikerne har pudset deres instru-
menter, og vi glæder os alle til at fremføre 
fornøjelig, livsbekræftende musik centre-
ret omkring Buxtehude med afstikkere til 
Händels London og Bachs Leipzig.

Genbrug er godt
Det kan godt være, det kun tager et kvarters 
tid at fremføre et eller andet musikværk, men 
før det fremføres, er der brugt uendelig man-
ge timer.
I 2019 fremførte Klosterkoret ved en musik-
gudstjeneste en messe for harpe og firstem-
migt kor og solist.
Jeg havde - i al beskedenhed - komponeret 
messen, så den passede til harpenistens og 
korets kunnen. Jeg er ikke hverken Bach el-
ler Buxtehude, men lille mig fra Mariager, og 
jeg lover, at det har taget nogen tid at skrive 
messen. Kor og harpenist har også brugt rig-
tig mange timer, og efter et kvarters musik-
udøvelse en søndag i oktober for to år siden 
var det fremført. 
Efter lang tid uden korøvning har vi besluttet 
at genbruge harpemessen til en musikguds-
tjeneste. Der er bare et lille problem - harpen 
og harpenisten er emigreret til København, 
men der findes mange kvindelige harper og 
en af dem hedder Mette. 
Hun er fast harpenist i Aalborg symfonior-
kester og har lovet at medvirke ved musik-
gudstjenesten d. 10. oktober kl. 16:00. Øvrig 
musik ved denne musikgudstjeneste er den 
musik, koret havde øvet på, men ikke fik lov 
at opføre da den lille virus besluttede sig for 
at lukke for kulturen i Danmark.

To kasketter
De to næste koncerter er arrangeret af Ho-
bro Musikforening, men afholdes i Mariager 
kirke.
Jeg troede til at begynde med, at der var no-
get galt med min mailboks.
Først kom der en mail fra Concerto Copen-
hagen, om de måtte spille deres 30 års jubi-
læumskoncert i Mariager kirke. Det kunne 
jeg da virkelig godt tænke mig! De er et af 
Europas førende barokorkestre, og de har 
spillet i kirken før - og fornøjet. Det kan jeg 
tage stilling til lidt senere, tænkte jeg.

Concerto Copenhagen spiller deres 30 års jubilæumskoncert bl.a. i Mariager kirke. 
På programmet highlights fra deres imponerende karriere.
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Så kom der en mail, om Concerto Copenha-
gen måtte spille deres 30 års jubilæumskon-
cert . . . . . og så læste jeg ikke mere, men 
tænkte: Fjolser. At sende den samme mail to 
gange - men det havde de faktisk ikke gjort. 
Den anden mail var sendt til Hobro Musik-
forening, som jeg er blevet formand for! 
Frem med kasketterne og find ud af hvordan 
man gør.
Resultatet er blevet, at Concerto Copenhagen 
spiller deres jubilæumskoncert i Mariager 
kirke lørdag d. 13. november kl. 16:00 til en 
beskeden Musikforeningsentrépris på 120 kr.

Sjældenhed af de helt store
Andreas Brantelid skal nok trække fulde 
huse. Han er ganske enkelt en af verdens 
fremmeste cellister, og for et par år siden var 
han tilfældigvis i Mariager kirke, hvor han 
blev helt duperet af rummet og dets enestå-
ende akustik.
Godt nok er koncerten d. 21. oktober kl. 
19:30 arrangeret af den anden kasket, men så 
længe der er ledige billetter, kan du købe dig 
adgang til at lytte til et par af Bachs suiter for 
solocello. 

Bach Friday IV
Jeg troede egentlig, jeg ville holde tre års 
pause og så spille de tre sidste Bach-Fri-
day-koncerter.
Efter at have spillet tre år i streg med kon-

ceptkoncerten “Bach Friday” som en æste-
tisk, upolitisk, morsom protest mod et for-
brugersamfund, der bekymrer sig mere om 
vækst og forbrug end kunst, havde jeg be-
sluttet mig for at holde en pause.
Det gør jeg ikke alligevel. Der skal noget 
musik på hylderne, nu det er muligt.
Konceptet har været det samme hver gang. 
Black Friday undskyld Bach-Friday skal af-
vikles i mørke. På programmet er der ude-
lukkende musik af Bach. Så langt så godt. 
Programmet har fra første færd været cen-
treret omkring en af Bachs triosonater. Han 
har skrevet seks stykker, og det er det letteste 
musik at lytte til, men det sværeste musik at 
spille.
Som yderpunkter i koncerterne har jeg spillet 

et af Bachs store præludier og fugaer i sam-
me toneart som triosonaten.
Andre træner cykelløb, jeg træner triosona-
ter.
Andre svinger dankortet d. 26. november. 
Jeg spiller samme dag kl. 20:00, og entréen 
er nul kroner!

Et europæisk højdepunkt
Muligvis var Bach ikke verdens mest humo-
ristiske mand, men han er uomtvisteligt en 
af de største komponister, der har levet, og 
blandt de største værker, han har frembragt, 
er Juleoratoriet. Tre sammenhængende kan-
tater, der i den smukkeste musik fortæller 
juleevangeliet. 
For den beskedne pris af 200 kr. får du hele 
historien om Jesus fødsel i den vidunder-
ligste musik fremført af mange strygere, 3 
trompeter, 4 oboer, to fløjter, fagot, pauker, 
solister, kor og lille mig på kirkens lille fine 
kisteorgel.
Koncerten var planlagt til 2020, men der blev 
Jesus jo undtagelsesvis ikke født, så der er en 
presserende grund til at gennemføre koncer-
ten i år. (For Jesu skyld og din og min). 

“og efter vinter kommer vår”

Lad os håbe Corona giver os lov denne gang.

Af organist Mikael Ustrup

En sort Bach hængende på en fjersynsskærm i 4 
meters højde er måden hvorpå du ser, hvad der 

spilles til Bach-Friday d. 26. november kl. 20:00.

Bachs Juleoratorium i Mariager kirke
søndag d. 5. december 2021 kl. 15:00
   
Billetter á 200 kr. kan købes på www.himmerlandsbilletten.dk eller ved 
henvendelse til kirkens organist. Evt. resterende billetter ved indgangen. 
Unummererede pladser. Der sælges kun 250 billetter.
Dørene åbnes kl. 14:30. Varighed ca. 2 timer.
I skrivende stund ingen coronarestriktioner eller krav om mundbind/coronapas, 
men hold dig orienteret via musik.mariagerkirke.dk
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Den 4. november kl. 19:00 
inviterer Mariager kirke til gratis koncert med Mariagerfjord juniorkor.

Glæd jer til en aften med rytmisk kormusik i særklasse.

Juniorkoret er et elitepigekor fra Mariagerfjord korskole med 25 sangere i alderen 11-14 år.
Koncerten varer ca. en time.

Koncert med Mariagerfjord juniorkor 

Fjordvang gudstjenester
September: fredag den 29. kl. 10.00 Edith Mark

Oktober: fredag den 29. kl. 10.00 Edith Mark

November: fredag den 26. kl. 10.00 Jacob D. Krogh Rasmussen

GRATIS ENTRÉ



Gudstjenesteliste

JDKR = Jacob Duevang Krogh Rasmussen   EM = Edith Mark

Siden sidst
Døbte

Zean Sylvester Møller Jensen 
August Holm Christensen 

Ellie Marie Jensen 
Christian Schuldt Jønsson 
Magne Vincent Brendborg 

Huxi Loui Rou Winther 
Umut Renkli 

Silas Bjerring Ravn Korsgaard Pedersen 
Henry Havbro Kryger Hjortnæs 

Oscar Winther Rosenlund 
Malthe Munkholm Thomsen 
Christian Skeel Østergaard 
Sigurd Dorscheus Højbjerg 

Agnes Noe Klitgaard 
Andrea Overgaard Bjarnskov 
Vivian Lundberg Bjarnskov 

Karoline Møller Larsen 
Willas Sigh Nørgaard 

Malte Rosenkvist Johnsen 
Alfred Hjorth Pedersen 
Karl Anker Frederiksen 

Magnus Rosenlund Therkildsen 
Emilio Kastrup Piilgaard Casco 

Ida Kristensen Rafn 
Jens Hjorth Madsen 

Trine Møller Holm Jakobsen 

Begravede og bisatte
Se venligst side 17

September
05. kl. 10:00 14. søndag efter trinitatis Lukas 17,11-19 EM
08. kl. 17:00 Familiegudstjeneste/

5 års dåbstræf
EM/JDKR

12. kl. 10:00 15. søndag efter trinitatis/
Sommerfest/friluftsguds-
tjeneste

Matthæus 6,24-34 JDKR

19. kl. 10:.00 16. søndag efter trinitatis Lukas 7,11-17 EM
26. kl. 10:00 17. søndag efter trinitatis Lukas 14, 1-11 JDKR

Oktober
03. kl. 10:00 18. søndag efter trinitatis/

Høstgudstjeneste
Matthæus 22,34-46 EM

06. kl. 17:00 Familiegudstjeneste JDKR
10. kl. 16:00 19. søndag efter trinitatis/

Musikgudstjeneste
Markus 2,1-12 JDKR

17. kl. 10:00 20. søndag efter trinitatis Matthæus 22,1-14 JDKR
24. kl. 10:00 21. søndag efter trinitatis Johannes 4,46-53 EM
31. kl. 10:00 22. søndag efter trinitatis Matthæus 18,21-35 EM

November
03. kl. 17:00 Familiegudstjeneste EM
07. kl. 10:00 Alle helgens dag Matthæus 5,1-12 JDKR

14. kl. 10:00 24. søndag efter trinitatis
Kirkefrokost/Orientering

Matthæus 9,18-26 EM

21. kl. 10:00 Sidste søndag i kirkeåret Matthæus 25,31-46 JDKR
28. kl. 10:00 1. søndag i advent Lukas 4,16-30 JDKR

December
05. kl. 10:00 2. søndag i advent Matthæus 25,1-13 JDKR

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

Fjordens Taxa Tlf.: 98 57 57 10 
Bestilling senest fredag inden kl. 12 (pga. personalesituationen på Fjordvang).
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Andre aktiviteterSiden sidst
Viede

Inger Merete Grydgaard & 
Niels Henrik Kaster Nielsen 

Nanna Hye Sun Kruuse & 
Mads Bang Trudslev 

Karina Hornemann Poulsen & 
Thomas Weber 

Anneline Tind Pedersen & 
Joachim Odgaard 

Julie Bager Larsen & 
Mikkel Møller Hansen 

Ann-Carolyn Piilgaard Casco & 
Kristoffer Kastrup Petersen 

Lene Damgaard & 
Niels Christian Jørgensen 

Tina Nielsen & Morten Tobberup 

Malou Bentzen Bavngaard & 
Lasse Johansen 

Annika Ranch Jespersen & 
Jesper Møller  

Kamilla Kristensen & 
Michael Anker Frederiksen 

Anne Ormstrup Vestergård & 
Mads Thyssen Nedergaard 

Velsignede 
Kim Thanh Trinh Winther & 
Claus Rohit Trinh Winther

September
07. kl. 10:00 Formiddagshøjskole Klostersalen
07. kl. 18:00 Menighedsrådsmøde Kirkekontoret
08. kl. 09:30 Babysalmesang, 1. gang Munkesalen
12. kl. 10:00 Sommerfest Klosterhaven
14. kl. 19:00 Aftensang Kirken
19. kl. 10:00 Pilgrimsvandring Kirken
21. kl. 10:00 Formiddagshøjskole Klostersalen
22. Konfirmandløb Fyrkat
23. kl. 19:00 Foredrag v. Birgittaforeningen Klostersalen
Oktober
02. kl. 16:00 Barokkoncert Kirken
03. kl. 10:00 Høstgudstjeneste m. efterfølgende auktion Kirken/

Munkesalen
05. kl. 10:00 Formiddagshøjskole Klostersalen
12. kl. 18:00 Menighedsrådsmøde Klostersalen
21. kl. 19:30 Solocellokoncert Kirken
26. kl. 19:00 Aftensang Kirken
28. kl. 19:00 Årsmøde Birgittaforeningen Klostersalen
November
02. kl. 10:00 Formiddagshøjskole Klostersalen
04. kl. 19:00 Efterårskoncert m. Mariagerfjord juniorkor Kirken
05. kl. 18:00 Gensynsaften med gamle konfirmander Klostersalen
13. kl. 16:00 Orkesterkoncert Kirken
14. kl. 10:00 Det årlige orienteringsmøde Kirken
16. kl. 10:00 Formiddagshøjskole Klostersalen
16. kl. 19:00 Aftensang Kirken
23. kl. 18:00 Menighedsrådsmøde Klostersalen
26. kl. 20:00 Bach-Friday Kirken
30. kl. 10:00 Formiddagshøjskole, juleafslutning Klostersalen
December
05. kl. 15:00 Bachs Juleoratorium Kirken
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Velkommen igen i Formiddagshøjskolen! 
Efter en tid med corona bliver det dejligt at 
mødes igen i Klostersalen. 
Programmet for dette efterår byder på man-
ge spændende foredrag, der alle begynder 
kl. 10.
Kl. 11 er der smørrebrød, hvorefter fore-
dragsholderen besvarer eventuelle spørgs-
mål.
Vi slutter ca. kl. 12. 
Man betaler 60 kr. ved indgangen (inkl. 2 
stk. smørrebrød og kaffe). MobilePay kan 
bruges.
Vi synger hver gang fra Højskolesang-
bogen, og der er tid til at snakke med sin 
nabo!

Vel mødt!
Styregruppen for Formiddagshøjskolen

7. september   

Rosa Kildahl: 
Rosa uden filter
Et foredrag med humor, nærvær og tyngde. 
Få det bedste ud af livet... er Rosas motto. 
Rosa Kildahl blev landskendt, da hun i 
2017 deltog i DR programmet ”Den store 
bagedyst”. 
Mød Rosa uden filter i et foredrag, der 
handler om at bevare sindet åbent og holde 
fast i evnen til at glædes over både store og 
små ting i hverdagen. Det smitter at være 
positiv, og Rosas udfordringer i livet har 
ført hende på nye veje og lukket op for nye 
muligheder.

Rosa fortæller om pludselig at miste sin 
mand, at finde sine rødder på Grønland, 
bage sig ind i danskernes hjerter og blive 
landskendt og meget mere.
Rosa Kildahl er 62 år og bor i Glyngøre.

21. september 

Jesper Emil Sørensen, forstander på 
Gudenåens Efterskole: 
Hvis dit liv var en film, ville du så gå i bif-
fen for at se den?

Anekdoter om det gode liv, de prioriterin-
ger man gør, og om hvad der skal fylde i 
dit liv. Hvad betyder noget … og hvad er 
ligegyldigt!
Tid til eftertanke, smil, måske en lille tåre 
og det store grin…….

5. oktober 

Lene Lundsgaard. Mariagers ildsjæl: 
Gammel – til overs, til grin eller tilpas?
Ældrebyrden kaldte man os for nogle år si-
den, da de store efterkrigsårgange begynd-
te at gå på pension.
Det ville være fint, hvis man bare kunne 
køre ”byrden” direkte på forbrændingsan-
stalten. 

Efterhånden som pensionsalderen går op, 
har politikersproget forandret sig. Nu tales 
der om ”demografiske udfordringer og så-
gar om ”ældrestyrke”. 
Jeg har samlet nogle betragtninger om det 
at ældes og blive gammel, set i historisk og 
aktuel belysning, og da jeg er et litteratur-
menneske, inddrager jeg også skønlittera-
turen i et billede af alderdommen før og nu. 

2. november 

Tanja Nielsen, direktør i Det Grønlandske 
Hus i Aarhus:
Grønland – det store hjørne af Rigsfæl-
lesskabet
Tanja Nielsen, direktør i Det Grønlandske 
Hus i Aarhus, vil fortælle om det moderne 
Grønland og forholdet til Rigsfællesskabet. 
Tanja vil ligeledes fortælle om mødet med 
Danmark for en grønlandsk borger. Det 
Grønlandske Hus i Aarhus dækker Region 
Midtjylland og varetager uddannelsesvej-
ledning for de grønlandske studerende i 
regionen, udfører socialt arbejde, foretager 
formidling af grønlandsk kultur og afhol-
der kulturarrangementer.

Formiddagshøjskolen
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16. november 

Anthon Tetsche, fortæller og pensioneret 
lærer: 
Mit møde med fremmede kulturer
Jeg fortæller om mit møde med fremmede 
kulturer, etableret gennem Røde Kors, men 
også på privat initiativ, drevet af nysgerrig-
hed og interesse. 
På baggrund af mødet med afghanere, ira-
nere, bosniere,  østtyskere og andre fortæl-
ler jeg om forskelle og ligheder mellem 
forskellige kulturer. Om deres oplevelser, 
levevilkår og drømme.
Om hvad vi kan blive inspireret af og lære 
af - og især forstå, ved at træffe mennesker
som lever anderledes end vi selv. 

30. november 
Juleafslutning
Lene Lundsgaard underholder med et lil-
le foredrag: 
Nordiske nissehistorier – fra vætte til gård-
bo til julenisse.

Siden sidst
Begravede og bisatte

Niels Jørgen Petersen                            
Fårup Kirkegård 

Jytte Christensen født Adamsen         

Vallensbæk Kirkegård 

Gerda Margrethe Jensen født Madsen 

Mette Lock Kaadtmann født Lock 

Claus Richard Pedersen 

Kamma Christiane Margrethe Klitgaard 

født Rasmussen 

Villy Bjerre Nielsen 

Kirsten Gyda Madsen født Hansen       

Vindblæs kirkegård 

Gustav Vendelbo Nielsen 

Frank Lukassen                                         
Vejlby kirkegård 

Karen Margrethe Nielsen født Madsen 

Viggo Thomassen  

Niels Johan Elefsen 

Niels Uffe Jakobsen                                     
Bregnet kirkegård 

Hans Klitgaard 

Leif Hugo Andreasen 

Viggo Stegger 

Astrid Marie Jørgensen født Andersen 

Niels Peter Grønhøj Asp                              

Fræer Kirkegård 

Solvej Poula Pedersen født Jensen 

Helga Gudrun Thomassen                          
Hvornum Kirkegård 

Kurt Borlund 

Tage Conradsen 

Anders Hahn-Petersen 

Helle Abild Jensen 

Henrik Blegvad Mogensen 

Henning Jesper Andersen 

Mary Ann Jensen Rytter født Jensen      
Hadsund Kirkegård 

Kristian Amby                                                
Råby Kirkegård 

Inge Marie Jensen født Christensen       
Svenstrup Kirkegård 

Sonja Irene Rødsgaard Bugge
født Sørensen 

Tove Hjølund Sørensen 

Bendt Gamby                                                
Asken spredt over havet 

Jens Kokholm Nielsen                                  
Rostrup Kirkegård 

Jacob Pedersen Schmidt                             
Assens Kirkegård 

Lis Kirkegaard født Markussen 

Inge Lindskov Wolsing født Nielsen 
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Et forår og en sommer er gået, hvor der ikke 
har været udgivet kirkeblad, pga. usikkerhe-
den ang Corona- restriktioner, blandt andet 
til vores arrangementer i kirken m.m. Hvil-
ke arrangementer kunne gennemføres/ikke 
gennemføres, så det har været svært at skrive 
noget i kirkebladet ang. dette.
Derfor har I læsere heller ikke kunnet læse 
om, hvad der er sket/sker på kirkegården
For tiden er ordet ”biodiversitet” in. 
Dyr, insekter, vilde blomster og græsser - at 
gøre noget godt for naturen og klimaet.
Det har vi på kirkegården jo sådan set tænkt i 
mange år. Vi har områder, hvor vi kun klipper 
græs 1-2 gange om året, netop for at vi kan 
se alle de forskellige græsser og blomster, og 
at der så også er noget mad til insekterne. Vi 
har nogle træstubbe på kirkegården, som har 
stået i en del år, for at insekter kunne have et 
levested, og vores gamle kastanjetræ m/”hu-
le” har bl.a huset en ugle m/unger sidste år.
Fuglegruppen Mariagerfjord har desuden sat 
redekasser op til ugler m.m. i Klosterhaven, 
og på kirkegårdens garage og værksted har 
gruppen sat redekasser op til småfugle, da de 
gamle fuglekasser var udtjente.

Her først på foråret fik vi skiftet nogle gam-
le thujahække ud lige syd for kirken. De var 
ikke særligt kønne at se på længere og var 
efterhånden blevet temmelig brede, og thu-
jahække kan man bare ikke klippe voldsomt 
ind, så det blev til nye takshække.

Så har der også været nogle trælse oplevel-
ser med hærværk og tyveri ved klosterbyg-
ningen. Endnu engang er der blevet stjålet fra 
kirkens ejendom.
Figuren (Kvinden med de alvældige byrder), 
som står ved indgangen til klosterbygningen, 
havde pludselig en dag her sidst i maj fået 
stjålet hovedet.
Nogle dage senere opdager vi, at der er forø-
vet hærværk på en af klosterets døre.
Man bliver noget træt i hovedet, når man 
som personale kommer og opdager, at der er 
stjålet og ødelagt.
At ting er ødelagt/fjernet, som man ellers 
skulle glædes over at se på, både når man 
kommer som turist til kirken, men også for 

byens borgere og kirkens personale.
Disse hændelser har nu gjort, at vi har lavet 
aftale med vagtselskab angående overvåg-
ning af kirke og kloster.
I foråret har vi været ved at nedlægge nogle 
gravsteder, hvor indehaverne ikke længere 
ønskede at bevare gravstedet. 
Her i september/oktober bliver der igen sendt 
breve ud til gravstedsindehavere, som har et 
gravsted, hvor fredningstiden udløber med 
årsskiftet. De skal nu sammen med familien 
finde ud af, om fredningstiden skal forlæn-
ges, eller om gravstedet skal nedlægges.

Kirkedige mod vest

Nyt fra kirkegården
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Det er sådan, at står man som indehaver til 
et gravsted, betyder det, at man er kontakt-
person, men ikke at man har eneret til grav-
stedet. Alle i familien i lige linje til de afdø-
de i gravstedet har lige ret til gravstedet, og 
derfor har man som indehaver/kontaktperson 
pligt til at høre resten af familien i lige lin-
je, om der er nogle, der ønsker at overtage 
forpligtelserne til gravstedet, hvis man (kon-
taktpersonen) evt. selv har et ønske om at få 
det nedlagt.

Kirkedige mod øst

Træplejer på arbejde

I år har vores træplejere igen været på besøg 
og tilset vores store træer. Træerne er blevet 
gennemgået for døde grene, så besøgende og 
personale kan færdes sikkert på kirkegården. 
Der vil dog altid kunne være nogle smågre-
ne, der falder ned i blæsevejr, men de store 
farlige grene er fjernet.

Vores hække på kirkegården bliver klippet 
i sensommer/efterår, og efter dette går vi så 
over i at gøre klar til grandækningen, som 
starter sidst i oktober. Grandækningen startes 
i de afdelinger, hvor der er færrest blade. Når 
der fjernes blade på gravstedet, grandækkes 
der umiddelbart efter, og vi håber altid, at 
træer/buske har smidt de fleste af bladene, 
inden vi grandækker, så vi ikke skal tilbage 
og fjerne blade endnu engang. 
Rundt om på kirkegården bliver bladene 
først fjernet, efterhånden som vi når frem 
med grandækningen.

Efterårshilsen fra Kirkegårdslederen og 
medhjælpere

Kirsten Nygaard Fabricius
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Kære alle, jeg hedder Paul Cubitt, og jeg 
er den nye Team Rector (ledende præst) i 
Dereham and District Team Ministry. Jeg 
har kun været i Dereham siden august sid-
ste år. Faktisk skulle jeg have været der al-
lerede i februar, men jeg kunne simpelhed 
ikke få mig selv til at forlade mit forrige 
embede midt i en pandemi. Så jeg ansøgte 

biskoppen om udsættelse indtil efter som-
meren. 

Her begyndte kirkelivet også stille og roligt 
at vende tilbage til ”præ-pandemitilstand”, 
så det var et godt tidspunkt at starte på. Det 
var en stor glæde at se antallet af kirkegæn-
gere stige igen – også at nyde gudstjene-
stens musik, hvilket ikke havde været til-
ladt under nedlukningen. 

Alt gik godt, men så kom nedlukningen i 
november! Pludselig var vi igen tilbage til 
lukkede kirker. Vi kunne alene være online 
med gudstjenester, som vi optog på for-
hånd og delte over YouTube. 

Men nedlukningen gav også mulighed for 
atter at tænke nyt. Vi greb chancen for at 
puste nyt liv i den traditionelle Carol guds-
tjeneste (en julegudstjeneste med krybbe-
spil, levende lys og sang), som de sidste par 

år havde haft færre og færre deltagere. Men 
ved at optage gudstjenesten på forhånd gav 
det os mulighed for at inkludere ikke blot 
os præster men også et lokalt band, borg-
mesteren, en ansat i sundhedsvæsenet og 
forskellige skoler, og mere end 850 fulgte 
med, da den bliv sendt online. Endnu en 
gang viste teknologien den mulighed, den 
rummer, for at nå længere ud end til kir-
kens vægge!

Nu er vi heldigvis ”tilbage” i kirken og kan 
fejre gudstjeneste helt normalt. Men vi har 
holdt fast i at streame en daglig morgenbøn 
og aftenbøn fra de forskellige kirker i om-
rådet, og vi kan se, at mange stadigvæk føl-
ger med. I stedet for at optage selve guds-
tjenesten på forhånd, streamer vi nu direkte 
med en IPhone. Kvaliteten lader dog noget 
tilbage at ønske. Enten har vi et godt bille-
de, men til gengæld en dårlig lyd, eller vi 
har en rigtig god lyd og et dårligt billede. 
Hvor ville vi dog ønske, at vi kunne for-
bedre dette - så det arbejder vi på. 

Men også andre frugter end online stream-
ing har vi høstet af corona. Under pande-
mien holdt jeg de fleste af mine samtaler i 
kirken, da det store rum gav plads og sikker 
afstand. Det var meget værdsat. Nu, efter 
kirken er åben dagligt igen, er det ikke mu-
ligt. Derfor er vi nu i gang med at bygge 
et samtalerum inde i kirkens sydfløj. I til-
bygningen bliver der også plads til toiletter, 
noget vi også har manglet meget! Derud-
over står vi også overfor at skulle ansæt-
te en ny kollega, hvilket jeg ser frem til at 
berette om en anden gang. 

De allerbedste hilsener fra jeres venner i Dereham. 
Paul Cubitt.

Godt billede og dårlig lyd
 – corona-erfaringer fra vores venskabsprovsti i Dereham England
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Efterårets to mødelørdage har befrielsen og 
genforeningen som tema:

Lørdag d. 9. oktober kl. 10 
Museumsinspektør Jens-Christian Hansen 
fortæller om, hvad der gjorde unge menne-
sker til nazister i 30’erne. ”Fascineret af na-
zismen – fra Frikorps Danmark til landsfor-
ræderi” har han kaldt sit foredrag.
Senere fortæller Jenny Lyngaa lokalhistorier 
fra besættelsestiden, bl.a. om mindekorset i 
Tobberup.

Lørdag d. 13. november kl. 10
Tidl. sognepræst Erik Johansen fortæller om 
de kirkelige forhold i Sønderjylland før og 
efter genforeningen, og hvilke udfordrin-
ger kirken stod over for ved indlemmelsen 
i Danmark og danske kirkeforhold. ”Genfor-
eningen 1920 – set fra den kirkelige synsvin-
kel”. Det har været en underbelyst vinkel i 
jubilæumsåret. 

Senere fortæller Jenny Lyngaa om de genfor-
eningssten, der kan ses i Hobros nærområde.

Lørdag den 25. september 
tilbydes en kunsttur med kunstfaglig medar-
bejder ved Kunstetagerne, Anne Lie Stokbro. 

Vi skal besøge Brorstrup Kirke med en al-

tertavle af Anita Houvenaghel og Skelund 
Kirke med alterudsmykning af Maja Lisa 
Engelhardt. 
Efter frokost på Als Kro, som man selv be-
taler, besøger vi Dokkedal Kirke med ud-
smykning af Hein Heinsen og Gudumholm 
Kirke med altertavle af Poul Anker Beck og 
døbefont af Niels Helledie. Turen foregår i 
bus, og vi forventer at være hjemme kl. 16. 

Vi mødes i Kirkecentret kl. 9.30 til morgen-
kaffe, hvorefter bussen afgår.

Af hensyn til frokosten er det nødvendigt, at 
man tilmelder sig. Det skal ske til:
Anni Engedal: anniengedal@hotmail.com.

Mariagerfjord Kirkehøjskole

Aftensang 
I samarbejde med 

Birgittaforeningen inviterer 
Mariager Kirke til Aftensang:

14. september kl. 19:00 
v. JDKR

26. oktober kl. 19:00
 v EM

16. november kl. 19:00 
v. JDKR



Gud kender ikke mådehold
for sommersol
og sommerregn

og sommerblæst og stille.
For tusind tusind tusindfryd

for kakofonisk fuglelyd
en morgenvaudeville.

Det meste går til spilde!

Gud spilder af sin overflod
af kærlighed
og evighed

og vand fra livets kilde.
En mark så mælkebøttegul
for humlebi og sommerfugl

et sommerfarvegilde.
Det meste går til spilde!

(KEL)

Nej, Gud kender ikke til mådehold – hver-
ken med liv, sol, regn, blæst eller overdå-
dighed i naturen– vi får det hele til overflod 
og mere til. Det kan udtrykkes på mange 
måder:

En sommerlugt af tjære, tang og 
varme asfaltfødder,

en bænk i solen, klokkeklang,
en luftning under kjolen,

det er ved Gud en sommerdag,
en duft af Paradiset
før livet blev forliset.

En kryddervind af plænegræs og hø 
lagt af i striber,

en lykkelyd af legebørn
så langt fra skærm og skoler,

det er ved Gud en sommervind,
en lyd fra Paradiset
før livet blev forliset.

En tropenat i søvnløshed og
 nattergaletriller,

en morgenmosekonebryg,
en sommerkukker tæller,

det er ved Gud vort sommerliv,
en drøm om Paradiset
før livet blev forliset.

En smag af nøgenbrunet hud, 
hos den du fik for livet,

et koldt glas hvidvin på en strand,
en vingesang af svaner,

det er ved Gud lidt evigt liv,
en smag af Paradiset
før livet blev forliset.

(KEL)

Lige nu – midt juli har vi tropesommer, og 
alt i haven er – på grund af de mængder 
regn, der kom på rette tidspunkt – mere end 
frodigt. Vi havde ellers ikke meget til gode 
efter den overdådige blomstring i foråret – 
først af anemoner – siden af rododendron.

Anemonehavet var uden sidestykke – jeg 
har i årenes løb bemærket, at der er stor 
forskel på blomsternes tæthed, men i år var 
det nok noget af det mest fantastiske, jeg 
har set – de skønne blomsterhoveder var så 
mangfoldige, at det lignede et snehav. – Da 
rododendron siden tog over, var blomster-
floret så stort og vildt, at også det lignede 
et hav – blot i de vidunderligste nuancer af 
lilla i alle afskygninger – stærk purpurrød – 
og sart hvid og pink.
Det store blomsterflor er fortsat – både i 
den vilde natur og i haven. Hyld og tjørn 
kappedes om, hvem der kunne stråle mest 
– eller dufte mest – Jeg tror, hylden vandt 
med sin duft, og jeg kommer altid til at 
nynne ” Hyldene dufter i stuen ind – ude 
fra Danmarks haver”, når duften hænger i 
sommerbrisen – det er for mig Dansk som-
mer med stort D.

Guds Umådehold
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Digitalis – eller Fingerbøl(blomst), som den 
også hedder – skyder op hist og her i ha-
ven, (i år har jeg et ualmindeligt smukt og 
stort eksemplar), og selv om den kommer på 
steder, hvor den ikke lige skulle have stået, 
fordi der var noget andet, der stod der eller 
skulle komme der – ja, så er den så smuk og 
prægtig, at den naturligvis får lov at brede 
sig. Sådan har jeg det med mange blomster i 
naturen – nogle kalder det ukrudt – men sy-
nes jeg, at det, jeg ser, er smukt, får det lov at 
stå, hvor det end har placeret sig. Nu er det 
jo også nemmere, når man bor i en skovha-
ve – her er skel mellem pryd og den ”vilde” 
natur ret uskarp. F.eks. er der visse steder, 
hvor jeg bekæmper skvalderkål – og andre 
steder hvor jeg med fornøjelse lader den stå 
og blomstre – dens blomst er som et fint kni-
plingsmønster af bittesmå sarte blomsterho-
veder siddende i skærme – og den er smuk 
i en buket – (Den er desuden også lækker i 
salat og juice – og bedst når bladene er sprø-
de og små.)

Selvom man bor i en skovhave, hvor meget 
gror, som det passer den, kan man jo godt 
hjælpe den betrængte natur i forhold til bio-
diversitet. Vi har i år tilsået et par områder i 
vores store græsareal med vildblomster – og 
vi har lavet et par insekthoteller, så de besø-
gende insekter får ”lyst” til at blive, og vi er 
helt sikre på, at det allerede har hjulpet – I 
hvert fald blev æbleblomsterne bestøvet, så 
der nu er skabt mange æbler, mens pæretræet 
desværre blomstrede for tidligt i forhold til 
insektbesøg – det var simpelthen for koldt – 
uanset der var et hotel at bo på !!
Som nævnt er det ikke kun i den vilde na-
tur, blomsterfloret er gået amok – jeg har den 
mest fantastiske kornel – jeg tror, den kaldes 
en Koreakornel (fik den i gave for 5 år si-
den)– og den har de mest utrolige lyserøde 
blomster, der står på stilke hele vejen henad 
grenene – nærmest i lag – jeg har faktisk al-
drig set noget lignende. – Og dog – for 2 år 
siden var jeg på besøg i et hus, der lå ud til 
en park, og på den anden side lå en del vil-
laer. Fra terrassen, hvor vi sad, kunne jeg se 
en have med nogle blomster, der havde de 
mest fantastiske farver, og som jeg ikke lige 
kunne give navn. Jeg gik en lille tur i parken 
og kom så ”tilfældigvis” lige forbi haven, og 
der stod den lyserøde kornel i det største flor, 
jeg nogensinde har set. De mennesker, der 
boede i huset, så mig gå forbi, og de må have 
syntes, at jeg kiggede ret interesseret, og da 
jeg fortalte, hvorfor jeg gik der, blev jeg fluks 
inviteret indenfor i haven – og jeg har aldrig 
set noget lignende! – Her var mindst 5 store 
høje korneller på op til ti meter i både hvide 
og lyserøde farver – dertil en ”underskov ”- 
af kornelbuske i blandede farver – og man-
den fortalte, at han havde hjemført en af hver 
fra Holland som små stiklinger – og her var 
så resultatet – ”Vil du have nogle?” – om jeg 
ville! – Jeg har nu fem stående i potter, de er 
vokset til 75 cm med god udgrening – og jeg 
ved ikke, hvilke farver de har – så det bliver 
spændende at se – men ret vildt var det - - 

Nu kan man jo aldrig vide sig sikker på, 
hvad man har i sin (skov)have, når man bor 
i Alstrup krat, for her huserer en altæden-
de rå med sit lam! Nogle vil måske huske, 
at vi sidste år havde samme dame gående 
med 2 lam – og de tog for sig af retterne 
i haven – Råen har boet her hele vinteren, 
og vi har kunnet se hende blive rundere og 
rundere, så vi tænkte, at nu kom der igen 2 
lam. Imidlertid er der kun et rålam – den 
strenge frost i år har måske fået hende til 
kun at sætte et lam for selv at overleve. – 
Rålammet kom sent, og det er ikke særlig 
stort, men naturligvis umådeligt yndigt - 
- og det bliver jeg ved med at synes, selv 
om de æder groft i min have – dog har vi 
garderet os lidt mere i år end sidste år. Da 
jeg så, at de havde snuppet alle toppene af 
bønnerne og rødbederne allerede nu, tog vi 
konsekvensen og satte hegn om dem i ur-
tehaven – og nye blomster er på vej. – Nå, 
så måtte de jo finde andet, og nu er det gået
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voldsomt ud over alle mine hostaer! Jeg 
har en lang række stående ned ved indkørs-
len på begge sider – de er store og smukke 
– VAR – for nu er alle blomsterknopperne 
spist – og en god del af bladene, og her kan 
jeg ikke hegne. Heldigvis nåede de ikke at 
spise hortensia, mens de var i knop, så her 
er endnu et umådeligt blomsterflor på vej. 
– Det værste er, at vi snart rejser på ferie i 
et par uger, så der er fri adgang på de fleste 
hylder - -  - - 

Fuglene i Alstrup krat er jo altid et kapitel 
for sig – Måske husker nogle, at der boede 
en gærdesmutte i en gammel vinterkrans 
sidste år – ganske nær ved stedet, hvor vi 
sad og indtog de fleste af vore måltider – 
og at den satte et kuld unger, der tog det 
første flyv fra vores terrasse. Jeg lod kran-
sen hænge længe, men i start juni tog jeg 
den væk – nu havde den åbenbart fundet 
andre bosteder. – Vi var så væk en lille uges 
tid – og inden vi tog afsted, havde jeg sat 

alle mine fuchsia ud (de overvintrer i vores 
carportvinterrum) – En af dem er stor – en 
hel busk – og da jeg skulle vande den første 
gang, så jeg gærdesmuttereden helt inde tæt 
ved stammen! – Det går jo ikke, for den står 
lige ved vore yndlingsstole, hvor vi sidder 
altid – men der var heldigvis ikke æg i. – 
Nåh, det var jo ærgerligt, men den måtte 
jo finde andre steder så. Den er åbenbart 
”nagelfast” – for ganske nylig fandt vi dens 
rede bag vore redskaber, der hænger på en 
masse kroge, dækket af en caprifolie – og 
da vores hund havde været vældig interes-
seret i netop det område, ville jeg skærme 
reden, sætte noget for, så ungerne kunne 
være i fred - Pludselig så jeg en bevægelse 
– og ungerne løb fra reden med livet i be-
hold – reden var faldet ned i kampens hede, 
og tom var den så nu - - 
Det er skønt med trofaste fugle - - og dem 
er der flere af – Den store flagspætte har 
præsenteret flere kuld – og faktisk tror jeg, 
der er mere end et par, der præsenterer, for 

vi har set mange unger. – Når vi taler om 
trofasthed, er det et must at nævne solsor-
ten – dens sang er uvurderlig smuk – livgi-
vende, og jeg holder aldrig op med at elske 
dens sang – den er som hyldens duft – es-
sensen af Dansk sommer med stort D!

En solsort synger gult og glad
i aftenblåets skygger.

Fra gavlens varme rødstensmur
går ekko af dens lykker.

Den synger i et sommer-nu,
er gudstemt klangbund også du,

så deler du dens glæde.
(KEL)

God sensommer!
Britt Lægsgaard



Klosterhaven efter corona

Så bliver der igen udsendt et kirkeblad, ef-
ter en længere corona- pause. Corona har 
også haft indflydelse på havenisserne. 
Først blev den traditionsrige legendariske 
kælderjulefrokost aflyst, og senere blev 
den lige så eftertragtede Pergolanerfrokost 
til en simpel brunch. Også meget af mand-
skabet var i corona- forskrækkelses- hi i 
tide og utide (vi er jo sammen med vores 
koner i den sårbare alder!). Men det lykke-
des vist nogenlunde at holde haven i orden.

Vildt smukt
Biogruppen DN-Mariagerfjord, som prø-
ver at få ejerne af store kedelige græsplæ-
ner til at lave dem om til vilde blomsteren-
ge, har doneret frø og hindbærplanter til 
Klosterhaven, så nu er der en dejlig lille 
blomstereng foran bikuberne. Ligeledes 
er det planen at lave det stykke af plænen, 
hvor vi har plantet krokus, om til vild eng.  

Det ser vi på til næste forår
Indtil da vil vi snart klippe nogle af buske-
ne tilbage, så de ikke dækker roser og stier. 
Desuden vil vi prøve at renovere bålplad-
sen her i efteråret.

Er du en fredelig og venlig havenisse med 
lyst til at luge og beskære m.v. så kontakt 
Peter Toubøl tlf.: 51921061.

Med venlig hilsen  Peter Ulrich Toubøl

25



Der har været så mange slotte
denne sommer, i vesterled,

omkranset af skybølger flotte
og guldstjerners blomsterbed.

Og Ingemanns skønne salme
lyder klangfuldt og sprødt i mit 

sind,
mens dag på jorden må falme,

sol vige for måneskin.

Jeg sander, at dagen har ende,
at livet en dag er forbi,

at lyset til mørke vil vende,
at højsang blir elegi.

Men alt imens solen forsvinder,
og skyerne lejres omkring,

et farveorgie forblinder
mit syn, en guldgobelin.

Det skønne, fortryllende skue
må jeg tolke med tillid og tro

som et håb om, at livslysets lue
snart i evighedshaven vil gro.

Vibeke Guldberg Madsen

Solnedgang
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Birgittahuset
Det har været en god sommer for Birgitta-
foreningen bl.a. med mange overnatninger i 
Pilgrimshuset. Det er dejligt, at huset bliver 
brugt og skønt at opleve, så begejstrede folk 
er for vores sted, og for den spændende hi-
storie om Birgittas kloster og den særlige ro 
og hyggelige atmosfære der er i klosterha-
ven. Ja, det er en lille perle, vi har.
Vi har også haft gode vandringer, og som 
noget nyt har vi haft Pop up Café i kloster-
haven. Det vides ikke, hvornår der popper 
en café op igen. Det afhænger af så meget 
– af vind og vejr, tid og ressourcer. Men vi 
gør det igen, så gå en tur i klosterhaven… 
Måske er du heldig, at der popper en café 
op!

Hellige kilder og meditativ koncert
Søndag den 19. september kan du komme 
på en spændende vandring til hellige kilder 
i Glenstrup. Vi begynder dagen med guds-
tjeneste i Mariager kirke kl. 10. Kan man 
ikke være med dér, så mødes vi ca. kl. 11.15 
på kirkens P-plads. Derfra kører vi i private 
biler til Glenstrup kirke.
Her bliver vi modtaget af lokalhistoriker 
Niels Riis Østergaard, der vil fortælle om 
kirkens lange og spændende historie og re-
lation til Mariager. Således opfyldt af histo-
riens vingesus begynder vi vores vandring. 
Første stop er ved Mare kilde, hvor der 

fortælles og serveres en sandwich. Vandrin-
gen forgår i roligt tempo og noget af tiden 
i stilhed. Dagen rundes af med ”Toner fra 
Himlen” – en meditativ koncert i Glenstrup 
kirke ved Tove Antonsen, der spiller på for-
skellige instrumenter. 

Af hensyn til sandwich og kørsel er det nød-
vendigt med tilmelding til Grethe Holmriis, 
tlf. 51 83 84 90, mail gholmriis@gmail.
com, da vi gerne vil vide, om du ønsker 
kørelejlighed, eller måske har ekstra plads 
i bilen. 
Pris: 25 kr. for ikke-medlemmer. 

Er det tilfældigt – eller er det mon dig, 
Gud?
Foredragsaften 
Torsdag d. 23. september kl. 19.00

Inge og Jørgen Fuchs fortæller fra deres tid 
som lærere på Kildevæld Efterskole i Kol-
ding. Om Euro Class, en klasse for 16-18 
årige. Om fantastiske, og ikke altid ufar-

lige oplevelser på rejser med de unge i og 
udenfor Europa. Det er oplevelser, der har 
gjort stort indtryk, og som har fået dem til at 
spørge ”Er det tilfældigt – eller er det mon 
dig, Gud?” 
Inge og Jørgen har indtil for nylig boet i Ma-
riager. 
Pris: 25 kr. for ikke-medlemmer

Årsmøde 
Torsdag den 28. oktober kl. 19.00
 i Klostersalen.  
Sidste år måtte vi som bekendt aflyse års-
mødet på grund af Covid 19. I år tror vi på, 
at det bliver til noget. Vi glæder os over, 
at vi igen kan være sammen og til at møde 
pilgrimspræst i Viborg stift, Christian Kjær 
Bjerre. Christian vil krydre årsmødet med 
fortælling om at være pilgrim i dag. Han 
kalder sit foredrag ”mens han traskede hen 
ad den hvide skovsti…” og spørger efterføl-
gende ”Hvad gør, at en pilgrim tager ud på 
en hvid skovsti? Hvad kan man få øje på, 
når man trasker afsted?” 
Alle – også ikke-medlemmer - er meget vel-
kommen. Det er gratis at deltage.

Aftensang 
Som det sidste skal nævnes, at der også i 
dette efterår er aftensang i kirken kl. 19.00.

Datoer: 
14. september

26. oktober
16. november 

De der har lyst, mødes forinden på Himme-
rigs Plads kl. 18.30, hvorfra vi vandrer sam-
men til kirken. 

Læs mere om Birgittaforeningen på www.
birgittaforeningen.dk
     
 f. Birgittaforeningen / Grethe Holmriis

Pop up Café og andet godt

27



Familiegudstjeneste 
Onsdag den 8. september

kl. 17:00 

Sommerfest &
Friluftsgudstjeneste
Søndag den 12. september

kl. 10:00 

Høstgudstjeneste 
Søndag den 3. oktober 

kl. 10:00 

Nu er det længe siden … at Jeppe Aakjær 
skrev ’Rugens Sange’, hvor høsten er be-
skrevet som et familieslid, og hvor kornet 
kommer i hus med møje og taknemmelighed.

Høst i landbruget er ikke, hvad den har 
været. Vi høster dog fortsat alle på den ene 
eller anden måde. Nogle får en god høst, 
mens andre får mindre - men mad på bordet 
har alle brug for. 

Høstgudstjenesten er festlig. Der er smukt 
pyntet op, og vi synger de dejlige høstsal-
mer. Det er også en glæde, når vi kan give 
til de mennesker, der er økonomisk trængte. 

Alle er velkomne til at medbringe noget af 
deres egen høst (frugt, grønt og blomster 
– eller andre gaver). Vi modtager desuden 
gaver doneret af byens forskellige forret-
ninger. 

Efter gudstjenesten er der en hyggelig kir-
kekaffe og en auktion i Munkesalen.
Gaverne bliver her solgt til højeste bud. 
Pengene går til ’julehjælpen’, som vi i sam-
arbejde med Mariagerfjord Frikirke, Fir-
kløver sognene og Falslev-Vindblæs sogn 
hvert år uddeler til værdigt trængende. 

Hvis du ikke kan deltage i høstgudstjene-
sten og auktionen, kan du give et bidrag via 
MobilePay (93445) Mange tak! 

Igen i år er sommerfesten rykket ud i det 
grønne. 

Medbring et tæppe og/eller en klapstol og 
nyd en anderledes gudstjeneste i vores dej-
lige Klosterhave. 

Efter gudstjenesten holder vi sommerfest, 
hvor menighedsrådet er vært ved både lidt 
godt at spise og drikke, og der vil være mu-
sikalsk underholdning og fællessang. 

Skulle det regne eller være for koldt, flyttes 
både gudstjenesten og sommerfesten in-
denfor i Kirken/Klostret.

Onsdag den 8. september kl. 17.00 slår 
Mariager Kirke dørene op for den første 
familiegudstjeneste efter en lang coro-
na-pause! 

For at starte med manér vil der efter guds-
tjenesten blive serveret hotdogs fra Verdens 
mest berejste pølsevogn, samt være under-
holdning af tryllekunstneren Steve Hart! 

Samtidig vil denne gudstjeneste også mar-
kere 5.års dåbstræf, hvor alle, der blev døbt 
i Mariager Kirke i 2016, vil blive særligt 
inviteret, så vi også kan fejre dem og deres 
dåb.

Familiegudstjenester i efteråret
Onsdag den 8. September kl. 17:00

Onsdag den 6. oktober kl. 17:00
Onsdag den 3. november kl. 17:00


