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Således lød overskriften på en artikel, jeg 
læste i Weekendavisen for nogen tid siden. 
I artiklen fortæller forskellige europæiske 
meningsdannere om kristendommens - ja 
nærmest nødvendighed for samfundet. De 
er enige om, at kristendommen sætter en 
uundværlig moralsk ramme omkring livet 
og er ophav til den exceptionelle tilgivelse, 
for netop tilgivelse var ikke et synderligt 
udbredt begreb før kristendommens op-
ståen. Ja, ordet decimere kommer faktisk 
af, at den romerske hær slog hver tiende 
overlevende soldat ihjel af deres egen hær, 
hvis de havde tabt et slag – her var ikke 
megen tilgivelse! Så der kom nye boller på 
suppen med kristendommens budskab om 
tilgivelse! De interviewede meningsdan-
nere går endda så langt som til at sige, at 
kristendommen er det tætteste, vi kommer 
på sjælen i den vestlige verdens civilisati-
on. Men alligevel svarer samtlige intervie-
wede personer efter deres lovprisning af 

kristendommens fantastiske egenskaber og 
påvirkning af vores liv og samfund allige-
vel, at der ikke er nogen af dem selv, som 
tror på kristendommens virkelige budskab, 
at Jesus Kristus er Guds søn – at Gud er til! 

Men da jeg læste det, kunne jeg alligevel 
ikke lade være med at tænke på, om noget 
går tabt i de kristne begreber, når de bliver 
”verdsliggjorte”? For hvad er tilgivelse? At 
vi tilgiver en anden, ja – det er en god ting 
at gøre, og vi lærer vores børn det. Men har 
tilgivelse i virkeligheden noget med god-
hed at gøre? Den kristne tilgivelse bunder 
ikke i godhed eller selvfedme eller overle-
genhed, men i visheden om, at vi skal til-
give, fordi vi selv er tilgivet af Gud. Det er 
her styrken til tilgivelse ligger – ikke i os. 
På samme måde kan man spørge, hvor lig-
ger egentlig styrken til at vise barmhjertig-
hed? Ligger den i visheden om, at vi er de 
stærkeste? Nej, den ligger i visheden om, at 

sådan er vi selv mødt af Gud, og derfor kan 
det godt være, at det føles som en kraftpræ-
station at udøve, men i virkeligheden giver 
vi blot det videre, som vi selv er skænket 
af Gud. 

Og tydeligst står det med kærligheden. Det 
er en gave, vi får fra eller giver til et an-
det menneske, og som aldrig kan kræves – 
fuldstændig som vi aldrig kan kræve noget 
af Gud, og dog alligevel er vi skænket livet. 

Vi kan alle nok blive enige om, at de krist-
ne værdier gennemsyrer vores samfund og 
er vigtige. Men kobler vi Gud helt ud af 
dem – hvad betyder de så?

Sognepræst
Jacob D. Krogh Rasmussen
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Kirken i Verden
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Fra den 25.-28. august strømmer måske 
ikke hele verden til Mariager, men forhå-
bentlig folk fra hele Europa og i hver fald 
fra Danmark til vores dejlige by for at 
deltage i The Political Festival of Europe. 
Det er et spændende projekt, som Mari-
ager Kirke selvfølgelig bakker op om, og 
hvor vi har været så heldige, at Klostret og 
haven er blevet udpeget som location for 
”Demokrati-temaet”, som er ét af festiva-
lens syv hovedtemaer.

Men Mariager Kirke lægger ikke blot en 
flot ramme til festivalen, vi ønsker også at 
være en mere aktiv del af den. Derfor vil 
der torsdag til lørdag kl. 15:00-15:30 og 
igen fra 16:00-16:30 være koncerter i kir-
ken, torsdag med fokus på renæssance og 
det sydlige Europa, fredag med barok og 
Mellemeuropa for til sidst lørdag at slutte 
af med fokus på musik fra Romantikken 
og Skandinavien. Derudover vil der være 
rundvisninger dagligt i kirken samt små 
korte andagter med mulighed for at finde 
ro og samle tankerne og måske tænde et 
lys. Søndag den 28. august kl. 10:00 run-
des det kirkelige program af med en festlig 
festgudstjeneste med europæisk islæt. Her 
vil ikke blot kirkens egne præster deltage, 

men også præster fra vores venskabsme-
nighed i Dereham, England, deltage samt 
præster fra både Estland og Tyskland, som 
Mariager Kirke har forbindelse til.

Også i Klostret byder Mariager kirke ind 
til festivalen med en spændende debat 
i Klostersalen lørdag den 27. august kl. 
11:00 mellem Margrethe Auken og Pernille 
Weiss med temaet ”Kristendom og politik 
i krisetider”, og kl. 12:00 inviterer Danske 
Kirkers Råd til debat om ”Kristendommen 
og det europæiske projekt”. I samarbejde 
med Mariager Højskole og Efterskole vil 
Klosterhaven også summe af liv. Her vil 
fokus være på kirkernes engagement i kli-
maet, og det vil være muligt både at nyde 
en kop morgenkaffe og senere på dagen 
spise en friskbagt pizza, mens der inviteres 
til højskolesang og koncert med ”Salmi-
sterne”. 

Vi håber, at mange vil lægge vejen forbi og 
blive inspireret af de forskellige oplæg og 
debatter og nyde den flotte musik og kir-
kens rum både lørdag og søndag, men også 
torsdag og fredag, hvor festivalen selv har 
fået lov til at udfylde de skønne rammer i 
kloster og have.

Political Festival of Europe Political Festival of Europe 
25. - 28. august25. - 28. august

Arrangementer og debatter i 
forbindelse med Kirken:

I kirken:
Torsdag 25. kl. 15:00 og kl. 16:00
Festival of Europe – Renaissance

Fredag 26. kl. 15:00 og kl. 16:00
Festival of Europe – Baroque

Lørdag 27. kl. 15:00 og kl. 16:00
Festival of Europe – Romantic

Søndag 28. kl. 10:00
Festgudstjeneste med medvirken fra 
Mariager Kirkes venskabsrelationer i 
Europa.

Derudover vil der være rundvisninger 
samt ”Stille-andagter” med lystænding 
i løbet af dagene.

I Klostret

Lørdag den 27. kl. 10:00
Debat mellem Margrethe Auken og Per-
nille Weiss: ””Kristendommen og poli-
tik i krisetid.”
Lørdag den 27. kl. 12:00
Debat om ”Kristendom og det europæ-
iske projekt.”

I Klosterhaven
Lørdag den 27.
Morgenkaffe, højskolesang, debat om 
kirke og klima.

Der tages forbehold for tidspunkter og evt. 
ændringer i programmet.



Skiftedag
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I de sidste par numre af kirkebladet har 
der været omtaler af den restaurering, som 
Smertensmanden og Kristi grav stod over-
for, og som ikke blot skal bringe de to figu-
rer tilbage til fordums fine stand, men også 
afsløre om Smertensmanden gemmer på en 
”hemmelig” anordning, så ”blod” ved spe-
cielle lejligheder kunne løbe fra sårmærket 
i Kristi side under de store processioner i 
middelalderen og ved nonnevielser her i 
Klostret. 

Nu er dagen så kommet, hvor Nationalmu-
seets dygtige konservatorer er gået i gang. 
Tirsdag 3. maj ankom konservatorerne til 
kirken, og her blev deres arbejdsstation i 
tårnrummet gjort klar. 

Onsdag den 4. gik de så i gang med at sik-
re farvelaget på Smertensmanden og Kristi 
grav, så ikke der vil springe mere maling 
af figurerne under transporten. Tidens tand 
har allerede fået noget maling til at krakele-
re og falde af, specielt på Kristi gravs kiste. 
Skulle denne spændende proces vække 
læserens interesse, må jeg desværre skuffe 
med, at Kristi gravs kiste og Smertensman-
den den 5. maj blev afhentet og fragtet til 
Nationalmuseets afdeling i Brede på Sjæl-

land, hvor den fortsatte restaurering og un-
dersøgelse vil blive foretaget. 

Hvis alt går vel, vil Smertensmanden og 
Kristi gravs kiste vende tilbage til deres 
plads i tårnrummet tirsdag den 2. august, 
så vi alle igen kan nyde synet af disse to 
fascinerende og spændende genstande.

Er tårnrummet så tomt? Ikke helt, for 
Kristusfiguren fra Kristi grav er her stadig-
væk, og måtte De, kære læser, have interes-
se i at se, hvorledes de dygtige konservato-
rer arbejder, vil det være muligt i uge 23 at 
kigge ned i tårnrummet og se konservato-
rerne udføre en farvearkæologisk farveun-
dersøgelse af Kristus! 
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Man behøver ikke have læst Søren Kir-
kegaards samlede værker for at vide, at 
livet består af valg. Man behøver hel-
ler ikke have læst alt muligt andet for 
at vide, at de fleste valg samtidig er et 
fravalg af det modsatte af det, man har 
valgt at vælge.

Nogen valgte, at jeg skulle være til, og 
det er jeg mine forældre dybt taknem-
melige for, og jeg håber, at mine børn er 
glade for mine valg. At jeg tog den ud-

dannelse, jeg tog, beror på et valg, og 
at jeg arbejder i Danmarks skønneste 
kirke, er fordi jeg valgte at søge stillin-
gen, og andre var så venlige at vælge at 
ansætte mig. Tak for det til hedengangne 
menighedsråd fra midthalvfemserne.

Nu har jeg så valgt at være organist i 
sammenlagt 40,5 år, heraf de 26 år i Ma-
riager.

Om at vælge og fravælge
Festival of Europe version 1.0
På et tidspunkt bestemte nogen sig for at 
gennemføre det her europæiske topmøde 
i lille Mariager. I kirken blev vi bedt om 
at reservere samtlige lokaler - hvilket vi 
straks gjorde - og jeg valgte, at selvfølge-
lig skulle der være mulighed for at gå ind 
i Mariagers højeste bygning og nyde noget 
musik, nu det halve af verden ville lægge 
vejen forbi den lille ydmyge købstad med 
de store visioner.

Der skal være en mening
Det giver ingen mening at have en euro-
pæisk festival og så spille ene amerikansk, 
afrikansk eller antarktisk musik. Selvfølge-
lig skal musikken være fra det europæiske 
kontinent, og jeg gik straks i gang med at 
lave nogle løselige aftaler ud fra en plan, 
der havde rumsteret i hovedet på mig, siden 
første gang jeg hørte om denne festival. 
Efter en masse skriven frem og tilbage var 
idéen endelig fuldbåren, og jeg manglede 
egentlig bare at skrive kontrakter med de 
musikere, der skulle deltage. 
Så fik jeg en rigtig ualmindelig god idé: Jeg 
valgte lige at kigge ind på den europæiske 
festivals hjemmeside. Ups!

Festival of Europe version 2.0
Alt er som bekendt valg, og nogen havde 
valgt at flytte festivalen fra maj til august 
og samtidig valgt ikke at give besked til 
kirken, som jo havde reserveret samtlige 
lokaler til ingen verdens nytte i maj. Shit 
happens - og så begynder man bare forfra.

Forsiden til det programhæf-
te, der kommer til at ligge 
på kirkebænkene ved samtli-
ge seks halvtimes koncerter 
under Festival of Europe i 
august.
Det burde være klart for en-
hver, at koncerterne varer 
en halv time, og at de løber 
af stablen både kl. 15:00 og 
16:00 torsdag, fredag og lør-
dag.
Og måske vil det også kun-
ne aflæses, at der er tale om 
musik, der bevæger sig fra 
Italien i syd henover Frank-
rig og Tyskland for at ende i 
Skandinavien.
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Tiden er kostbar
Drømmen er jo selvfølgelig en masse glade 
mennesker i utrolig godt vejr. En kølig øl 
på havnen kl. 23:00 om aftenen i 22 gra-
ders lune efter en velbesøgt og velafviklet 
dag, alt imens mens månen spejler sig i en 
stillestående (og fuldstændig ren og ilthol-
dig) Mariager fjord - og det gælder selvføl-
gelig for samtlige 4 dage!
Virkeligheden skal nok blive mere speget, 
men håbet er jo som altid lysegrønt.
Med så fremragende vejr er det sikkert de 
færreste, der vil sidde i en kirke og lytte til 
en tretimers koncert, så konceptet er ble-
vet: Koncerter af en halv times varighed, 
og kan du ikke nå at høre koncerten ved 
den første gennemspilning kl. 15:00-15:30, 
er der endnu en mulighed kl. 16:00-16:30.

En rejse i tid og geografi
Om torsdagen er musikken fra Italien. 
Nærmere bestemt af komponisten Claudio 
Monteverdi. Man kan snyde lidt på væg-
ten og kalde musikken for renaissance-
musik, men i virkeligheden er det meget 

tidlig barokmusik, idet Monteverdis Opera 
“Orfeus” fra 1607 for eftertiden er blevet 
begyndelsen på barokken i musikalsk for-
stand. 
Et til lejligheden sammenstillet ensemble 
bestående af to dygtige italiensk-kyndige 
sopraner akkompagneret af orgel og cem-
balo suppleret med en eller to violiner ud-
gør koncertens musikere. Nok er musikken 
gammel, men den er i den grad i live.

Dagen efter er rejsen gået nordpå til Frank-
rig og Tyskland. Tidsmæssigt er rejsen nået 
til højbarokken, og ensemblet er nu udskif-
tet med kirkens organist, der vil traktere 
det store orgel i fransk og tysk musik fra 
orglets barokke storhedsperiode. Bachs be-
rømte toccata i d-mol er en selvfølgelighed 
på programmet.
Om lørdagen slutter koncerterne så med 
skandinavisk romantisk kormusik.
Coro Misto under ledelse af Søren Birch 
vil synge Lange-Müllers tre madonnasan-
ge  -noget af det fineste kormusik Danmark 
kan byde på. I Sverige er de mindst lige 

så dygtige, så koret synger Wilhelm Sten-
hammers tre korviser til tekst af danske J.P. 
Jacobsen.
Den musikalske rejse slutter i Norge, hvor 
Grieg har komponeret tre salmer frit efter 
norske kirkelige melodier. Salmerne har 
tekst af danske Brorson, og århusianske 
Lars Thodberg Bertelsen medvirker som 
baryton-solist.

Hop on hop off
Selvfølgelig kunne det være sjovt, hvis du 
valgte at dukke op til hele den musikalske 
rejse, men med et righoldigt program er det 
jo ikke sikkert, at europæiske koncerter er 
det, du vælger. Det kunne også være, at de 
samtidige programpunkter ikke havde din 
interesse, og så kører den musikalske hop-
on hop-off- bus torsdag, fredag og lørdag 
kl. 15:00 og 16:00 - har jeg valgt!

Ligegyldigt hvor gammel 
manden på billedet ser ud, 
så er hans musik spræl-
levende. 
Ved den første af tre koncer-
ter i forbindelse med festival 
of Europe spilles alene musik 
af denne betydningsfulde 
komponist fra Italien.
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Der er en sommer før slutaugust
Nu begynder sommeren jo ikke i august, 
men i min verden begynder sommeren al-
tid 28. juni!
Der har jeg nemlig sædvanligvis fødsels-
dag. For 60 år siden valgte mine forældre 
at gifte sig og få deres første af i alt tre børn 
i det herrens år 1963. Det blev til lille mig.

César Frank har også fødselsdag
Med mindre Far (i mangel af en oplagt 
mor) synger fødselsdagssang i himlen 
“med dejlig chokolade og kager til”, mær-
ker Cesar Franck næppe noget til, at han i 
år fylder 200 år. Han har nemlig været død 
i mange mange år.
Jeg mærker på mange måder noget til, at 
jeg har fødselsdag i år, idet jeg har valgt at 
fejre dagen - uden chokolade og kager til - 
men med at spille sommerens første af i alt 

fem sommer-orgel-koncerter. 
Jeg spiller hovedsageligt værker af César 
Franck iblandet anden musik, der har be-
tydet noget for mig. Koncerten er nemlig 
samtidig mit 40,5 års jubilæums som orga-
nist 
(Jeg tror nok, der står et eller andet mere 
officielt et andet sted i dette blad).

Slag i slag
Så går det ellers slag i slag med sommer-
orgelkoncerterne. Dog har jeg valgt at fra-
vælge en enkelt koncert, så der i år kun er 
fem sommerkoncerter mod sædvanligvis 
seks.
Jeg har valgt dette år alene at invitere dan-
skere til at spille. De sidste par år har jo 
været omgærdet af corona og evindelige 
ændringer, og en af de organister, der står 
på ventelisten til at komme og spille i Mari-

ager, er kineser, og det havde næppe været 
muligt i år.

Fem koncerter men 6 organister
Godt nok er der “kun” fem orgelsommer-
koncerter, men der er hele seks organister 
bag tangenterne, idet koncerten d. 9. august 
er for firhændigt orgel. Normalt kan et or-
gel af den type, vi har i Mariager lave en 
hel del lyd i hænderne og fødderne på en 
enkelt organist, og så kunne man forledes 
til at tro, at det ville blive dobbelt så kraf-
tigt med to organister, men det gør det ikke. 
De to organister spiller bl.a. Saint-Saens 
dyrenes karneval i arrangementer, hvor der 
bliver brug for alle manualer og forskellige 
sarte klange på een gang.

At vælge forkert
Det er ikke rigtig noget, der hedder at væl-
ge forkert. Når du har valgt, har du valgt, 
og det valg kan ikke laves om. Det, der er 
rigtig træls, er, hvis man efterfølgende ger-
ne ville have valgt noget andet. 
Jeg har foretaget mine valg til den musikal-
ske underholdning denne sommer, og nu 
må du så tage dine valg: Grille eller lytte 
til musik? Foretag dit fravalg med omhu.

Af organist Mikael Ustrup

De to kvindelige organister Vibeke Astner og 
Anne Kirstine Mathiesen fra henholdsvis Køge 
og Aarhus fandt for nogle år siden sammen og 
har siden spillet firhændigt orgel, både til kon-
certer og indspillet denne cd med det fine cover.

De har nu fravalgt at spille noget musik fra den-
ne cd ved koncerten d. 9. august i Mariager. Til 
gengæld har de tilvalgt noget andet og lige så 
godt.
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Sommerens komme indvarsler også mor-
gensang i Mariager kirke. 
I samarbejde med Birgittaforeningen vil 
der onsdag den 8. og 22. juni, 6. og 20. juli 
samt 3. august være morgensang kl. 09.00 
i Mariager kirke. 
Her vil vi synge nogle af de skønne mor-
gensalmer og reflektere over et bibelvers 
eller to. 
Efter morgensangen vil der være mulighed 
for at deltage i en kortere pilgrimsvan-
dringvandring i Mariagers smukke natur.

Onsdag den 8. juni kl. 09:00 
v. Jacob Krogh Rasmussen

Onsdag den 22. juni kl. 09:00 
v. Jacob Krogh Rasmussen

Onsdag den 6. juli kl. 09:00 
v. Edith Mark

Onsdag den 20. juli kl. 09:00 
v. Edith Mark

Onsdag den 3. august kl. 09:00 
v. Jacob Krogh Rasmussen

Jubilæum ved Mariager Kirken
Tirsdag den 28. juni kl. 19:30 i forbindel-
se med den første sommerkoncert fejrer vi 
vores organist Mikael Ustrups’ 25+ års ju-
bilæum her ved Mariager Kirke. 

Efter sommerkoncerten vil der blive ser-
veret lidt ekstra godt til ganen og et glas 
champagne. 

Alle er velkomne – koncerten er gratis. 

Morgensang i Mariager Kirke



Gudstjenesteliste

JDKR = Jacob Duevang Krogh Rasmussen   EM = Edith Mark

Siden sidst
Døbte

Nannaphat Thanomcheep
Carla Nørholm Moesgaard
Frederik Westfall Jørgensen

Bille Bøgh Normann Pedersen
Lysander Kildahl Væsel

Ellen Lund Tolstrup Petersen
Viggo Jakobsen

Luna Schuldt Jønsson
Albert Högel

Begravede og bisatte
Peter Mathiassen Mason                     

asken spredes

Inge Mollerup Kristensen født Mortensen

Birgitte Klitgaard
Birgit Elisabeth Gregersen født Svendsen

Andrea Vestergaard født Thomsen

Jens Arne Møller Rasmussen
Villy Nielsen                                        

Granslev kirkegård

Bent Frederik Munk
Eigil Olsen

Carsten Jensen

Juni
05. kl. 10:00 Pinsedag Johannes 14,15-21 EM
06. kl. 10:00 2. Pinsedag Johannes 6,44-51 EM
12. kl. 10:00 Trinitatis søndag Matthæus 28,16-20 JDKR
15. kl. 18:30 Friluftsgudstjeneste på 

Sødisbakke
19. kl. 10:00 1. søn. efter trinitatis

Sandefjord Kammerkor 
(Norge) medvirker.

Lukas 12,13-21 EM

26. kl. 10:00 2. søn. efter trinitatis Lukas 14,25-35 JDKR

Juli
03. kl. 10:00 3. søn. efter trinitatis Lukas 15,11-32 EM
10. kl. 10:00 4. søn. efter trinitatis Matthæus 5,43-48 EM
17. kl. 19:00 5. søn. efter trinitatis Matthæus 16,13-26 EM
24. kl. 10:00 6. søn. efter trinitatis Matthæus 19,16-26 EM
31. kl. 10:00 7. søn. efter trinitatis Matthæus 10,24-31 JDKR

August
07. kl. 10:00 8. søn. efter trinitatis Matthæus 7,22-29 JDKR
14. kl. 10:00 9. søn. efter trinitatis Lukas 12,32-48 JDKR

21. kl. 10:00 10. søn. efter trinitatis Matthæus 11,16-24 EM
28. kl. 10:00 Festgudstjeneste med 

deltagelse af udenlandske 
præster

JDKR & EM

September
04. kl. 10:00 Friluftsgudstjeneste med 

efterfølgende sommerfest
JDKR

Kirkebil
Det er muligt at bestille kirkebilen til gudstjenesten 

anden søndag i måneden! 
Ring til: Fjordens Taxa Tlf.: 98 57 57 10 

Bestilling senest kl. 12:00 fredagen forinden.
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Andre aktiviteterSiden sidst
Viede

Nikita Rose Nørholm & 
Tobias Moesgaard Nielsen

Lisbeth Malvestam Andersen & 
Henrik Thulstrup Pedersen

Camilla Harbo Strandholdt & 
John Skov Nielsen

Karina Filippas & Henrik Holmstrup

Maria Palm & Brian Steenfeldt

Juni
08. kl. 09:00 Morgensang Kirken
08. kl. 14:00 ”Fra vugge til grav” kaffesnak på kirkegården Kirkegården
08. kl. 19:30 Koncert med Klosterkoret Kirken
14. kl. 18:00 Menighedsrådsmøde Klostersalen
21. kl. 18:30 Midsommervandring P-pladsen
22. kl. 09:00 Morgensang Kirken
28. kl. 19:30 1. sommerkoncert v. Mikael Ustrup Kirken

Gratis entré
Juli
06. kl. 09:00 Morgensang Kirken
12. kl. 19:30 2. sommerkoncert v. Poul Skjølstrup Larsen Kirken

Entré
20. kl. 09:00 Morgensang Kirken
26. kl. 19:30 3. sommerkoncert v. Heinrich Christensen Kirken

Entré
August
03. kl. 09:00 Morgensang Kirken 
09. kl. 19:30 4. sommerkoncert v. Anne Kirstine 

Mathiesen og Vibeke Astner
Kirken
Entré

16. kl. 18:00 Menighedsrådsmøde Klostersalen
23. kl. 19:30 5. sommerkoncert v. Henrik Skærbæk 

Jespersen
Kirken
Entré

25.-28. Political Festival of Europe, 
se arrangementer på side 4

September
04. kl. 10:00 Friluftsgudstjeneste og sommerfest Kirken
06. kl. 10:00 Formiddagshøjskole Klostersalen
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Plejehjemsgudstjenester - Fjordvang
Fredag den 24. juni kl. 10:00 v. Jacob Krogh Rasmussen

Fredag den 19. august kl. 10.00 v. Edith Mark

Friluftsgudstjeneste på 
Sødisbakke 

med Mariagerfjord Pigekor

Onsdag den 15. juni kl. 18:30 er der 
friluftsgudstjeneste på Sødisbakke hvor 
både Sødisbakkes egen præst Cicilie 
Poulsen og Mariager Kirkes præster 
medvirker. 
Mariagerfjord Pigekor vil synge med 
på salmerne og efter gudstjenesten give 
en lille koncert. 
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Det er først og fremmest duften
stærk
ægte
ligetil

troværdig
barndomsassocierende

Men også mangfoldigheden ,
gavmildheden
i blomstring:
fuldt udspring

 af roser
og fremtids knopper

på samme tid;
selv frugterne
jordisk orange

- hyben –
indgår

senere på sommeren
i helheden.

Det er ikke mindst sartheden
gennemskinneligheden

kronbladenes smidighed
- og styrke –

eftergiveligheden for vinden
bøjeligheden
ukueligheden,
der rører mig.

Mest af alt er det farven:
magenta;
lysende

transcenderende
livsglædegivende
sorgovervindende

purpurhåb.

Vild rose
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Lørdag d. 10. september kl. 10:00 
i Hobro kirkecenter: 
”Folkekirke, brugerkirke, kirke i mission”. 

Et sociologisk blik på Folkekirken v. Hans 
Raun Iversen, lektor i teologi v. Køben-
havns universitet. 

NB! Pris kr. 50,-. 

Der serveres kaffe i kirkecentret fra kl. 9.30.
 

Venlig hilsen
 Anders Tranholm-Bjerg, sognepræst

Øls-Hørby-Døstrup Pastorat
Løgstørvej 71 9500 Hobro

atb@km.dk - Tlf. 52232520

Som kærlighed
kan den nås af alle,

som kærlighed
er den tiltænkt enhver,

der vil nå;
rundhåndet
er den strøet

- i al sin enkelhed –
på sommerens
talrige buske

overalt.

Midt i det grønne
under himmelblåt
i sommerblæsten

hænger
den vilde rose

sommerens pulsslag
hørligt for alle

- selv døve
- får del i rytmen -;

 det er livsgaven
til dig.

Du behøver 
ingen forudsætninger!

Du skal bare 
lukke sanserne op!

Vibeke

Vi hjælper børnefamilier i en presset 
hverdag

Har du lyst til at være med, så 
kontakt:
Koordinator Line Neve 
Christensen på tlf. 24761791.

Er du barn eller ung, og har du mistet en 
far, mor eller søskende?  
- er sorggruppen måske noget for dig. 

Gruppen ledes af familie- og psykoterapeut 
Hanne Dige Baagøe og sognepræst Anders 
Tranholm-Bjerg. 
Sorggruppen mødes i Hørby sognehus 
Løgstørvej 71, 9500 Hobro.

Har du lyst til at være med, så kontakt:
Hanne på 25307006 eller mail:
baagoehanne@gmail.com eller 
Anders på 52232520, 
mail: atb@km.dk.

Folkekirkens Familiestøtte

Sorggruppe for børn og unge

Mariagerfjord kirkehøjskole
Læs mere på www.øls-hørby-døstrup.dk

Hans Raun Iversen



Foråret var længe undervejs i år, og de sid-
ste af vores stedmoderplanter fik vi sat i 
snevejr. Med påsken kom det fine vejr og 
de høje varmegrader. Allerede ugen efter 
påske, måtte vi ud og vande stedmoder-
planterne, da jorden var knastør.

Sidste efterår fik vi plantet en hel del løg-
planter på nogle tomme gravsteder. Løg-
planterne var allerede marts/april i fuld 
gang med at blomstre og vil med årene 
brede sig. 
Som beskrevet i sidste nr. af kirkebladet 
knækkede kirkens flagstang under vinte-
rens storm, og i marts fik vi så en ny glas-
fiber flagstang. Det viste sig, at den gamle 
flagstang stod på en kæmpe betonsokkel, 

som vi så har valgt at sænke højden på, 
med borehammer, og derefter lægge et lag 
muldjord på. Der er så mulighed for, at det 
nysåede græs kan komme godt i gang med 
at etablere sig. Vi fik flagstangsfirmaet til 
at rykke placeringen af den nye flagstang 
med ca. et par meter i forhold til, hvor den 
gamle stod. Vi har efterfølgende fået lavet 
en fliseplads omkring flagstangen, samt til 
bænken der står ved siden af flagstangen.

Vi har samtidig også fået lavet fliseplads 
ved kirkens info-tavle, som står lige ved 
hovedindgangen til kirkegården. Ved flittigt 
brug af info-tavlen var der efterhånden ble-
vet dannet et dybt hul, så når der var regn-
vejr, blev hullet omdannet til en mudderpøl.

Ligeledes har vi også fået lavet fliseplad-
ser, som kirkegårdens bænke kan stå på.
Først i juni mdr. vil der blive plantet som-
merblomster, hvor denne ydelse er valgt. 
Fra sidst i juni måned og hen på sensom-
meren vil kirkegårdspersonalet på skift af-
holde ferie, så hen over sommeren vil der 
ikke være så meget personale på kirkegår-
den.

Med ønsket om en god sommer.

Kirkegårdsleder
Kirsten Nygaard Fabricius

Nyt fra kirkegården
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Forår i Klosterhaven
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Havenisserne vaskede møbler, beskar roser og træer samt samlede grene og kviste – og så 
blev det forår i Mariager med blomster og bier. Med venlig hilsen  

Peter Ulrich Toubøl

Sorggruppe

Sorggruppen er for de mennesker, 
som har mistet en betydningsfuld 
og nær pårørende, og som ønsker 
at dele sorgen med andre, der er 
stillet samme sted i tilværelsen. 

Hvis du vil høre nærmere, 
så henvend dig til 

Edith Mark
Tlf.: 40452950

Email: em@km.dk

På kirkens hjemmeside kan du
 læse mere. 



Jeg har gået og tænkt på ord med L, der 
kunne beskrive dette forår – og livgivende 
og lysegrønt er to af dem – lystfyldt, lysen-
de, lindegrønt, limegrønt, lysfyldt er endnu 
mere betegnende - - Det har været over-
dådigt – dette forår – denne langsomme 
udspringsperiode, hvor lyset flimrer mel-
lem spæde grønne knopper – vilde orgier 
af filigran-mirabelleblomster – anemoner 
med hoveder så store som tekopper – og 
så alt det, der stadig venter, og som står 
bristefærdigt med bugnende knopper – de 
gyldne bøgeskud, de lilla lærkeknopper, 
de røde æbleblomster – pæretræet der for 
længst har foldet sine smukke blomster ud i 
store dybe klaser. I hegnene og skellene på 
markerne står snedriver af slåen med deres 
hvid/beige blomsterflor – lige om lidt kom-
mer hvidtjørn og morel eller kirsebær – og 
ikke mindst vores elskede syren. Det er 
næsten ubærligt smukt! – Markerne lyser 
så solskinsgule af mælkebøtter og vorterod 
(det grimme navn til en skøn blomst!), at 
de næsten blænder.

Jeg har lige været væk her fra nogle dage, 
og der sker umanerligt meget i henseende 
til udspring på meget kort tid, så fra at kun 
de tidligste bøgetræer havde fået lidt af den 
grønne farve – ja så står der pludselig en 
grøn mur – skovbrynet er faktisk næsten 
kun en grøn lukket mur, hvor ikke meget 
lys trænger ind. Der har ellers været me-
get at se på i skoven i denne vinter, som 
jeg også skrev i sidste blad, og siden har 
der været endnu et stormfald – Vi har jo 
haft vores næsten daglige gang i Alstup 
krat og omegn i mange år, og aldrig har vi 
oplevet så dramatiske nogle stormfald som 
i år. – Mange mange steder ligger træerne 
nærmest hulter til bulter som brikker i et 
dominospil – store kæmper er vredet rundt 
og sprængt i mange stykker – der er en van-
vittig kraft på spil, når vinden får frit spil. 
Mange steder får de faldne træer jo lov til 
at ligge, når det er inde i selve skoven, så 
der er rigeligt med insekthoteller der!

- - og så kommer fortsættelsen af føljeto-
nen om vores rådyrfamilie! Som nogen 
måske husker, fandt vi efter jul et (vores?) 
lille rålam liggende død i urtehaven, hvor 
det ellers var opfostret – og dog var vi jo i 
tvivl, om det var ”vores”. – Det tror vi så 
ikke nu, for råen går stadig rundt med en lil-
le buk, der er i bast (altså den har et behåret 
hudlag over det lille gevir, som den gnider 
af i løbet af foråret), og hun ville normalt 
ikke gå rundt med en ny buk nu – og hun 
er desuden drægtig, så vi venter snart fami-
lieforøgelse. De går her hjemmevant hver 
eneste dag – er ikke meget for at flytte sig, 
når vi kommer ud, og selv hunden reagerer 
nærmest ikke på dem – eller de på hende – 
de har vænnet sig i den grad til hinanden.

Vi har fået en ny beboer – en fasankok! 
Den spankulerer rundt hver eneste mor-
gen og ”taler” ganske højlydt lige ved sol-
opgang – smuk er den og fuld af kraft og 
energi – vi håber, den har sin familie eller 
familier (kokken er polygam, så den har 
flere damer at tage sig af, men den hjælper 
dog ikke med rugning) i nærheden, så vi 
også får små fasan unger at glædes over. 

Livgivende lysegrønne forår
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- - og så var vi lige ved at få en ny bebo-
er her forleden dag – døren ud havde stået 
åben, og jeg opdagede pludselig noget, der 
svirrede omkring mig. Jeg så en lille fugl, 
som alligevel ikke rigtig lignede en lille 
fugl – den fløj på en underlig måde. Den 
navigerede fantastisk- stødte ikke ind i no-
get- Pludselig satte den sig ovenpå vores 
store lysekrone, vippede udover kanten og 
hang i benene med hovedet nedad. – Det 
var en flagermus!! Vi skulle afsted, og vid-
ste ikke rigtig, hvad vi skulle gøre, for den 
var jo ikke lige til at få fat på, men pludse-
lig slap den og fløj ud af døren igen – en 
meget speciel oplevelse, og vi blev klar 
over, hvorfor den fløj uden at støde ind i 
noget – en flagermus har jo en indbygget 
radar - -

Vi har i mange år haft høns – 4 stk – Så døde 
en af dem, så var der tre - - og pludselig var 
der kun 2! Der er en ganske ejendommelig 
historie – vi havde været bortrejst i en uge, 
og da vi kom hjem, var der kun 2 høns – 
De var blevet passet på bedste vis af vores 
gode ven – og han havde undret sig over, 
at der kun var 2 høns, da han første gang 
skulle fodre dem, efter vi var taget afsted 
– og at vi ikke havde sagt det. Stor undren! 
Ingen fjer eller tegn på kamp – ingen halv-
spist død høne i haven eller skoven. – De 
sidste 2 høns slagtede vi så, for det nytter 

ikke at sætte nye høns ind til gamle, og vi 
ville jo gerne have 4. En dag vi begge går i 
urtehaven, hører vi - uafhængigt af hinan-
den – hønsepludr –Vi kigger os omkring og 
spørger hinanden: Hørte du? – Det gentog 
sig – og vi går virkelig og spekulerer på, 
om den går rundt og har overlevet et eller 
andet sted i skovhaven – Det lyder usand-
synligt – og vi har da heller ikke set den- 
men vi hørte den, og det var umiskendeligt 
hønsepludr. – Nu har vi 4 nye høns – og 
det kan jo være, at den kommer, når den 
hører ”sit eget sprog”! – men hvordan den 
er kommet ud, er en gåde.

Vi har allerede set de første små dune-
de spurveunger, og vi elsker dem, når de 
sidder med åbent næb og dirrende vinger 
og venter på, at mor eller far skal putte i 
næbbet – endskønt de godt selv kan! – I 
den forbindelse vil jeg bringe min mands 
bidrag til Folkekirkens nødhjælps sang/
salme konkurrence i anledning af deres 
125 års jubilæum - Melodien er skrevet af 
komponist Lasse Skovgaard, og er nogen 
interesseret, kan jeg sende melodien.

God sommer
Britt Lægsgaard

1. Du var sulten og tørstig og fremmed og nøgen 
og fanget og såret og syg og fortabt,

der var nogle, der så det, og hjerter der hørte 
og fandt dig det håb, der var håbløst forlagt. 

Fem brød, et par småfisk og en lille dreng 
med overskudslykke 

ved himmelske kræfter,
de samled´ derefter
et helt dusin kurve,

så lidt kun blev spildt 
til himmelens spurve.

2. Der er sår, dine hænder og vilje kan hele, 
en afmagt din styrke kan bibringe mod, 
tør du se, tør du høre, så er det at dele 

den sorg, der afmægtig i ensomhed  stod.
Fem brød et par småfisk  - - -

3. Du må aldrig, nej aldrig så tvivl, om det nytter.
Du ser, og du hører en næste i nød.

Du er valgt til at være din næstes beskytter
og dele din overskudslykke og brød.

Fem brød et par småfisk  - - -

4. Der hvor intet er muligt at håbe og gøre    
få mod til at være og låne en hånd.

Der hvor ingen kan håbe og trostrods må røre
ved den, der tør være med krop og med ånd. 

Fem brød et par småfisk - - .

5. Du, der så alt som godt i den verden, 
Du skabte, 

slet meningsløst mørke med himmellysbud,
brug os gerne som englebud sendt til fortabte,

så mening bli´r mulig ved os og ved Gud.-
Fem brød et par småfisk  - - 

6. Som vor skaber har kysset til liv og til lykker,
lad os kysse jorden med håb og med ånd.

Lad os klæde vor næste med håblyse smykker
 og række alverden en overskudshånd.

Fem brød et par småfisk og en lille dreng 
med overskudslykke 

ved himmelske kræfter,
de samled´ derefter
et helt dusin kurve,

så lidt kun blev spildt 
til himmelens spurve.

Knud Erik Holck Lægsgaard december 2021
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Ugekursus på Emmaus, Haslev
11.-16. september 2022 
i samarbejde med Danmission.
Trænger du til et højskoleophold i trygge 
rammer på dejlige Sydsjælland? 

Her er mulighed for fællesskab, sang og 
spændende ture/foredrag.

Thyra og jeg er begge medarrangørerer og 
deltager.

Sidste år var vi 50 deltagere, og vi fik man-
ge gode positive tilbagemeldinger.

Hent program i forhallen på klosteret/ eller 
se www:emmaus.dk, og hvis du vil høre 
mere, så kontakt Preben på 61 28 17 26.
 

Venlig hilsen
Preben Andersen

Søndag den 4. september er det tid til 
at fejre sommerfest. 
Igen i år vil vi begynde med en gudstjene-
ste i Klosterhaven kl. 10:00, hvorefter me-
nighedsrådet er vært ved en bid brød og et 
glas vin/vand og den traditionelle lagkage 
og kaffe. 

Skulle vejret mod forventning ikke være til 
friluftsgudstjeneste, vil vi fejre gudstjene-
sten i kirken og sommerfesten i Klostret.

Der er ingen tilmelding, og kirkebilen kø-
rer.

Sommerfesten slutter kl. 14:00

Mød verden

Friluftsgudstjeneste og Sommerfest Formiddagshøjskolen
Vi har første foredrag i 

Formiddagshøjskolens efterårssæson 

Den. 6. september. Kl. 10:00
i Klostersalen.

Benedict Kjærgaard, overlæge på 
hjertekirurgisk afdeling på Aalborg 
Universitetshospital, er ekspert i at 
genoplive folk, der er frosset ihjel. 
Han kommer og fortæller om sit 

arbejde og sin forskning. 
’Er man død, når man er kold?’

Babysalmesang
Til september begynder vi igen med 
babysalmesangen i Munkesalen – 

hvis tilslutningen fortsætter. 

Det er for dig med en baby i alderen 
0-6 mdr. ved forløbets begyndelse. 

Læs mere på:  
http://www.mariager-kirke.dk/born-og-

unge/baby-salmesang 

Følg også med på kirkens Facebookside.
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Pilgrimsvandring i april
En søndag i april havde 25 mennesker sat 
hinanden stævne ved Veteranbanen. Solen 
skinnede, og vinden var frisk. Alle med 
rygsæk, madpakke og praktisk fodtøj for nu 
skulle der vandres. Pilgrimsleder Karen-Ma-
rie Holst Jannerup fortalte om dagens tema: 
FØLGESKAB – FÆLLESSKAB – GEN-
KENDELSE. Derefter gik turen ud langs 
fjorden. En del af vandringen foregik i stil-
hed. Ikke alle havde prøvet det før, så det 
gav lidt usikkerhed. Og ja, det kan måske 
føles underligt at gå i gåsegang uden at sige 
et ord. Men bagefter fortæller mange, at det 
var det bedste ved hele turen. 
Vi ser mere, hører mere og sanser mere, når 
vi holder mund. Men vi mærker også os 
selv mere… og det kan være skræmmende.  
Skønt vi ved, at støj er skadeligt for vores 
helbred, kan det være svært at tie stille og 
bare være. I stilheden konfronteres vi med 
os selv og vores indre uro, og det vi helst 
ikke vil tænke på. Men som Karen-Marie 
fortalte undervejs, så er grundtanken bag en 
kristen pilgrimsvandring, at vi aldrig går ale-

ne, men har en usynlig medvandrer i Kristus, 
som vi må overgive vores uro, sorger og be-
kymringer til, så hjertet falder til ro. 

Sorgløs er min færd
Mens vi gik i solskinnet – med den blå fjord 
og vuggende hvide svaner til den ene side 
og skoven med millioner af hvide anemoner 
og nyudsprungne bøgegrene til den anden – 
kom jeg til at tænke på den gamle sang om 
den glade vandrer

Den glade vandrer kaldes jeg, 
for sorgløs er min færd.
Den endeløse landevej
den står mit hjerte nær.

Falderi faldera…
den står mit hjerte nær.

Men kan vi være sorgløse i længere tid af 
gangen? Er livet ikke snarere, som vi synger 
i en salme, en blanding af sorger og glæder. 
Jeg tror det. Til gengæld kan naturen og fæl-
lesskabet give os øjeblikke af sorgløshed. 
At være i naturen og sammen med andre kan 
noget. Der er noget særligt ved at spise sin 
madpakke i fællesskab med andre. Sådan 
var det også den her søndag. Vi havde nem-
lig fået lov til at sidde i haven på Marcille-
borg. Haven, udsigten og den gæstfrihed vi 
mødte, vil vi sent glemme. Vi takkede da vi 
gik, og der blev kvitteret med, at det var dej-
ligt at møde sådan en flok glade vandrere. 
Ja, glade, mætte og snakkende vandrede vi 
videre til Nonneholt. Og sorgløs var i hvert 
fald jeg, da den sidste stillevandring blev 
brudt med salmen ”Dejlig er jorden”, og vi 
gik indenfor i kirken.  
Punktum for dagen var kaffe og kringle i 
Munkesalen. Bentøjet var træt, men ikke 
mundtøjet, så her fik snakken frit løb. Ja, så-
dan kan en pilgrimsvandring være. 

Midsommervandring
Den næste vandring bliver anderledes. Det 
er midsommervandringen tirsdag den 21. 
juni. 
Her mødes vi på kirkens P-plads kl. 18.30. 
Jørgen Kruse vil vise vej til fjorden og hjem 
igen til bål og sang i klosterhaven. 
Undervejs forventer vi, at han læser en af 
Johannes Møllehaves herlige fortællinger. 

Morgensang
Hen over sommeren vil der være morgen-
sang i kirken, og bagefter mulighed for en 
lille vandring i nærområdet. Se datoer og 
omtale side 9.

Pop-up-café
Sommeren indbyder til at være i naturen. 
Måske ses vi i klosterhaven til Pop-up-Café 
ved det lille pilgrimshus. Der er ingen faste 
åbningstider. Men læg vejen forbi en søndag 
eftermiddag. Måske er du heldig, at der er 
kaffe på kanden.

Birgittaforeningen / Grethe Holmriis  

Den glade vandrer kaldes jeg…

HUSK

Midsommervandring
Tirsdag den 21. juni

Kl. 18:30
(vi mødes på kirkens p-plads



Konfirmander 2022

Bagerste række fra venstre: 
Astrid Rahbek

Rasmus Nielsen
Thor Albrektsen

Laust Traberg Bjerregaard
Tania Stegger Vestergaard

Maja Tøth
 

Midterste række fra venstre:
Mads Bay Kornum

Isabella Junker Jensen
Nicoline Lindberg Poulsen

Nanna Thanomcheep
Frederikke Møller Filthuth

Johanne Rødgaard
Martin Hedegaard Balslev

 
Forreste række fra venstre:

Magnus Randrup Jensen 
Marie Sondrup Hald

Eskild Eik Tinggaard Larsen
Selma Marie Gertz Christensen

Frederik Conradsen

Bagerste række fra venstre: 
Marius Hastrup Lyngsø

Anna Kirstine Birkemose
Bastian Bundgaard Møller

Victoria Seiling 
Nicklas Matthew Hornemann Aagaard

Gustav Due Hansen
Mathilde Støvring Christensen

Toke Kaltof
 

Midterste række fra venstre:
Sofia Hedvig Almkvist Ellestrup

Emilie Maria Olesen
Marcus Max Lyngby Madsen

Kasper Fuglesang Balling
Mathias Stensgaard Lybek Jensen

Gabriella Qvist Sejbjerg
Rebekka Bach Pilgaard
Benjamin Bach Pilgaard

 
Forreste række fra venstre:

Melissa Müller-Gjesing
Nickolaj Bohn Jensen, 

Ellen Randrup -Thomsen 
Victor Bach Svanholm Pedersen,

 Laimis Girdenis,
 Emil Lindhardt Ladefoged Jensen


