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Indholdsfortegnelse

Noget om grænser
af sognepræst Stine Tougaard

Vi trækker streger og sætter skel
imellem andre folk og os selv.

 
Vi taler om børn, som vi kalder ægte,
og andre hvis ægthed vi vil benægte.

For nogle år siden blev der lavet et forsøg, 
hvor man lod den en mand gå rundt på 
Hovedbanegården og spørge forskellige 
folk, om de havde tyve kroner, han kunne 
få, som han manglede til en togbillet. Han 
var klædt som en bums og lugtede grimt. 
De fleste af de adspurgte afslog, nogle 
vendte bare ryggen til og lod som om, 
de ikke så manden. Kort tid efter lod man 
den samme mand gå rundt og spørge 
med den samme ordlyd, nu blot klædt 
i fint jakkesæt og dyre sko. Stort set alle 
gav ham de tyve kroner til billetten. Der 
er forskel på folk. Vi mennesker har vores 
egne meninger om, hvem der er rigtige 
og forkerte, hvem er inde, og hvem der er 
ude, hvem vi behandler med respekt, og 
hvem vi behandler med foragt. Der er lavet 
undersøgelser om, at trafikanter holder 
mere tilbage for BMW` er og Mercedes`er 
end for mere ydmyge bilmærker. Der er 
forskel på folk. Vi mennesker er gode til 
at dyrke disse forskelle og bidrager gerne 
til at sætte skel. Vi sætter skel imellem rig 
og fattig, mellem dansker og indvandrer, 
mellem ung og gammel, mellem vores 
land og andre lande, mellem klog og 

dum, mellem Dem og Os, mellem frelst 
og fortabt osv. osv. Det er som om, at disse 
grænser er med til at få dem, der er på den 
rigtige side af stregen til at få det endnu 
bedre. Man føler sig lidt mere rig, hvis 
andre er fattige, man føler sig lidt mere fri, 
hvis andre er fængslede, lidt mere frelst, 
hvis andre er fortabte. Derfor bruger vi en 
utrolig mængde energi på selv at komme 
til at være på den rigtige side af stregen 
- selv at komme til at tilhøre den gruppe, 
som andre behandler med respekt. 

Den rigtige side
Det er vores faldne natur i en nøddeskal, 
vi har et umætteligt behov for at hævde 
os selv, for at gøre os bedre end andre. 
Kommer vi over på den “rigtige” side, så 
skal vi nok sørge for at bevogte grænserne 
mod de andre, så vi kan have vores 
privilegier for os selv. Det er hårdt. Det gør 
det at være menneske til en evig kamp. En 
kamp for at være “rigtig”. Det er hårdt hele 
tiden at skulle måle sig selv med andre, 
hele tiden at frygte om man nu har ret til at 
være på den rigtige side af grænserne og 
skellene – hele tiden at være til vurdering 
hos sig selv og andre om, hvorvidt man er 
klog nok, smuk nok, god nok. 

Fortsættes næste side
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Håb for de håbløse

I evangeliet får vi at vide,
han stillede sig på de uægtes side.

 
Og alle dem, der faldt uden for stregen,

dem slog han følge med hele vejen.
 

Så ingen af dem, som Vorherre skabte,
skal kaldes udenfor og fortabte.

 
Han fjernede grænser og slettede skel,

og derfor slog de ham også ihjel.
 

Han satte en streg over hver en streg,
som sættes imellem dig og mig.

 
Det danner et kors, naturligvis

og det blev hans kærligheds høje pris.

Evangeliet bringer godt nyt for alle os 
mennesker, som ikke magter hele tiden 
at kæmpe for at være perfekte i egne og 
andres øjne. Alle de grænser, vi har sat, 
bryder Jesus ned i evangelierne. Al de 
mærkværdige målestokke vi mennesker 
måler hinanden med, knækker han. 
Gennem sit liv gør han systematisk op 
med alle de menneskeskabte grænser; 
fattig og rig, syg og rask, frelst og fortabt. 

Og han opfordrer os til at gøre det samme. 
Alle mennesker er skabt i Guds billede. 
Ethvert menneske er helligt og fortjener 
at blive behandlet med værdighed og 
respekt. Vi er ikke øer, som driver rundt 
uafhængigt af hinanden. Vi er alle lemmer 
på den samme krop, og derfor har vi et 
ansvar for hinanden og har aldrig ret til 
at dømme hinanden ude. Vi skal hjælpe 
Gud i hans projekt med at bryde grænser 
mellem mennesker ned.  

Inde i os strides vores syndige natur med 
hang til splittelse, grænsebygning og 
selvhævdelse med vores gudbilledlighed, 
som ved, at vejen frem for menneskeheden 
er at bryde grænserne ned. Vi skal lytte til 
evangeliet igen og igen og dermed nærme 
os den virkelighed, evangeliet præsenterer 
os for. Den fortæller os, at ligesom Gud ikke 
sætter grænser og skel op mellem ham og 
os, skal vi ikke gøre det mellem hinanden. 
Eller vi skal, som der helt enkelt stod på 
et skilt i blomstermængden foran Oslos 
domkirke efter tragedien på Utøya: “Stå 
sammen i kærlighed”
Digtet » Vi trækker streger og sætter skel«, er 
skrevet af Johannes Møllehave og hentet fra 
Digtsamlingen »Hvor kærlighed bor«.
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“Solnedgang ved Gotlands Vestkyst”
Foto PUT



Konfirmandløb for 7. klasserne i 
Hobro-Mariager provsti

D. 13. september bliver området omkring 
Mariager kirke og nærmeste omgivelser 
forvandlet til en tidslomme befolket 
af præster, munke og andet godtfolk 
fra middelalderens danske samfund. 
Tidspunktet er nærmere bestemt 1536, 
det år hvor reformationen officielt blev 
indført i Danmark. Anledningen er, at det 
i år er 475 år siden, at Danmark gik over fra 
katolicismen til den luthersk-evangeliske 
lære. 
Alle 7.-klasser fra Hobro-Mariager provsti 
har fået fri på dagen for at kunne deltage 
i løjerne. Der er tale om et konfirmandløb, 
hvor eleverne skal løse forskellige 
opgaver og derigennem få et indblik i, 
hvad reformationen betød. De vil blive 
guidet igennem forløbet af præster fra 
provstiet og af frivillige. Alle bliver iført 
forskellige ordensdragter, så der bliver rig 
mulighed for at leve sig ind i stemningen 
fra dengang.
Resterne af det store Birgittakloster i 
Mariager: Mariager kirke og den gamle 

dommerbolig, danner den naturlige 
ramme for konfirmandløbet. Eleverne bli-
ver inddelt i hhv. munke- og nonnegrupper 
nøjagtig som i et middelalderligt 
kloster, så de kan opleve denne side af 
middelalderens verden på deres egen 
krop. Grundet den store mængde af elever 
vil de blive delt op i hhv. et formiddags- og 
et eftermiddagshold. 

atb

For børn & unge
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Gensyn med “gamle” 
konfirmander.
I løbet af de ni måneder vi har kon- 
firmandundervisning kommer vi som 
præster tæt på de unge mennesker, og det 
kan godt være vemodigt at tage afsked 
med et hold, når de er konfirmeret. Derfor 
vil vi i efteråret invitere sidste års 

konfirmander til film og pizza og snak, for 
at minde dem om at kirken stadig er der 
for dem, og at vi præster altid er klar til en 
snak om stort eller småt. Det drejer sig om 
de kommende ottende klasser, og de vil få 
en invitation til arrangementet i starten af 
skoleåret. 

Alle Helgens 
Børnegudstjeneste 

den 6. november 
kl. 14.00

Søndag den 6. november er 
Alle Helgens søndag og i den anledning 

holder Mariager kirke 
børne-alle helgens-gudstjeste. 

Den korte børnevenlige gudstjeneste, 
hvor temaet er himlen, vil denne gang 

være efterfulgt af en vandring rundt på 
kirkegården, hvor vi skal se og høre om 

de  symboler, der er at finde derude. 

Til slut vil der være varm kakao og hygge 
i klostret. 
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Menighedsrådet arbejder
Tekst og foto af Peter Ulrich Toubøl

Skal alt græs på kirkegården slås, så det 
ligner en golf- eller tennisbane? Det er der 
nok mange, der synes, for vi er fra vores 
friserede haver vant til at se strittende 
højt græs som noget ukultiveret og derfor 
også som noget grimt og misligholdt. Dog 
er der i de senere år opstået en havekultur, 
hvor en »blomstereng« med højt græs, 
blomster og urter bliver indpasset i dele af 
haven. Dette syn må kirkegårdsgæsterne 
også på Mariager kirkegård begynde at 
vende sig til. Her vil græs, blomster og 
urter i perioder få lov til at gro, indtil de har 
kastet deres frø, så næste generation bliver 
sikret. Det er jo ikke alle planter, der er 
flerårige stauder, og mange flerårige kan 
ikke tåle hele tiden at blive klippet ned i 
få centimeters højde (Det problem kender 
mange haveejere, som f.eks. har krokus, 
erantis og vintergækker i græsplænen).
Kirken har simpelthen en forpligtigelse 
til at værne om vores kirkediger og 
sikre dem som levested for specielle 
planter bl.a. vores gamle klosterplanter, 
som står som levende fortidsminder. 

Så for at sikre en så stor og mangfoldig 
plante- og blomsterrigdom som muligt, 
vil kirkegårdspersonalet derfor fremover 
i perioder lade græs og blomster vokse, 
indtil de har afgivet deres modne frø eller 
har samlet næring nok til, at de kan skyde 
i vejret igen næste år. Det gælder både på 
toppen af diget og ved digets fod samt i 
udvalgte områder med vedvarende græs.
Så lad ikke din galde gå ud over personalet, 
hvis du synes, at kirkediget er blevet noget 
langhåret, men glæd dig over, at vi med 
tiden får endnu flere og mere forskellige 
planter og blomster at se.

Højt græs og ukrudt (blomster) på kirkegården



9

Søren Kruse forlader 
menighedsrådet
Søren Kruse ønsker at forlade 
menighedsrådet med virkning fra 
førstkommende møde. Søren Kruse skriver 
i sin begrundelse: »Baggrunden for dette 
skridt er, at jeg blot vælger, at tage til 
efterretning, at jeg ikke kan genkende mig 
i det, som er Mariager kirkes profil. Jeg har 
indset, at jeg vil noget forskelligt i forhold 
til det at være kirke i et sogn end det, som 
flertallet i menighedsrådet synes at bakke 
om omkring.«
Vi har valgt at tage Søren Kruses ønske til 
efterretning, selvom vi mener, at 

det netop er vigtigt, at der kommer 
forskellige holdninger og synspunkter 
til orde i et menighedsråd. Vi siger tak 
til Søren Kruse for hans indsats - ikke 
mindst i formiddagshøjskolen - og ser 
frem til, at Søren fortsat er en aktiv del af 
menigheden.
I stedet indtræder førstesuppleant Kirsten 
Rather, Bjerregårdsvej 6, Hou. Kirsten 
er fysioterapeut, gift med dyrlæge Carl 
Ole Rather og mor til 4 børn. Kirsten har 
allerede som suppleant deltaget i flere 
møder men vil nu også få plads i nogle 
udvalg. Vi glæder os til samarbejdet.
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Menighedsrådets bemærkninger 
til budget 2012
Købet og ombygningen af den 
gamle klosterbygning har af flere 
grunde været en større økonomisk 
og arbejdsmæssig udfordring end 
antaget ved købet. Dårlig rådgivning 
fra Kulturarvsstyrelsen kombineret 
med meget omkostningskrævende 
brandsikringskrav, samt en mangelfuld 
vedligeholdelse har gjort ombygningen 
af den fredede bygning til en meget 
større økonomisk byrde for både sogn 
og provsti end forventet. Samtidig har 
finanskrisen formindsket og forsinket 
indtægterne fra salget af præsteboligen 
og præstegårdsjorden. Vi har derfor 
løbende måttet finde mange besparelser, 
ligesom vi har måttet gå på kompromis 
med flere dele af ombygningen.
Alligevel tror vi, at resultatet både bliver 
brugbart og forsvarligt og i den sidste 
ende til gavn for sognet. Ligesom vi tror, 
at eftertiden ville have bebrejdet os, hvis 
vi ikke havde slået til, da muligheden for at 
overtage klosterbygningen opstod.

Tak til provstiet
Byggeudvalget ønsker i den forbindelse 
at sige provstiet ved Jørgen Lundsberg og 
Jørgen Pontoppidan tak for samarbejdet 
og for deres store hjælp med løsning af 
både bygningsmæssige og økonomiske 
problemer.

Tak til ansatte og frivillige 
hjælpere
Selv om vi til dels har fået kompensation 
fra provstiets rådighedspulje, har de 
mange år med ombygning og salget af 
præsteboligen tæret på sognets reserver, 
og vores kassebeholdning tåler ikke at blive 
mindre. Vi finder dog ikke, at sognet kan 
være tjent med, at klosterombygningen 
skal ødelægge kirkens mange aktiviteter, 
som vi mener, det er vores hovedopgave at 
tage vare på. I den forbindelse vil vi gerne 
rose de ansatte for deres kreativitet med 
at få mest ud af pengene, samt sognets 
mange frivillige, som yder en uvurderlig 
indsats. I den forbindelse er det vigtigt 
hele tiden at finde den rette balance, som 
gør, at det stadig opleves meningsfyldt at 
gøre en frivillig indsats bl.a. ved hele tiden 
at påskønne den samt aldrig at tage den 
for givet.

Flere nye aktiviteter
Vi har ud fra ovenstående forsøgt at lægge 
et minimalt budget, som stadig tillader, at 
vi gennemfører vores hovedopgave med 
at udbrede det kristne budskab til sognet.
I 2012 vil vi således øge aktiviteterne både 

“Rodfræsning på kirkegården” Foto KFN
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på børneområdet og for forældre/ 
voksen generationen, idet vi starter 
aktiviteter for 5. klasses elever, samt 
studiekredsarrangementer for konfir-
mandforældre og andre voksne.

Kirkens kalkning udsættes
På anlægs- og vedligeholdelsessiden 
har vi udskudt alle større arbejder på 
nær færdiggørelsen af klosterbygningen. 
Det betyder bl.a., at kalkning af kirken, 
udskiftning af lågen i kirkegårdens sydlige 
portal, reparation af tårnets blytag, samt 
istandsættelse af kirkens to kristusfigurer, 
er udsat.

Ny datoer 
for menighedsrådsmøderne 

i sidste halvår.
Vi har måttet ændre mødedatoerne, 

da det på grund af kursusvirksomhed 
ville forhindre et medlem i at deltage. 

De nye datoer er følgende: 
6. septembert,  4. oktober og 

15. november. 

Alle møder afholdes i 
Sognegården kl. 17.00. 

Dagsorden og referater kan ses på 
kirkens hjemmeside.



Adam og Eva
af Vibeke Guldberg Madsen
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Nu stod de dér med æbleskrog i hånden,
De første men’sker, Adam og hans kvinde

- Gudsskabt af ler, livgivet gennem ånden –
og kunne ingen farbar udvej finde.

De havde levet før så fro og franke
som dyr og fugle i Guds alnatur,

der ikke skænker morgenda’n en tanke
og aldrig måler tiden med et ur.

Nu stod de dér og så hinanden an
og blev med ét forskellighed’n bevidst

med kundskab om, at kærlighedens land,
det hele, rene, kun er stakket frist.

For fristeren, den falske, træske slange,
var kalkuleret med, da Gud la’ plan:

»Af men’sket vil jeg no’et specielt forlange;
det er forskelligt fra en bavian.

Jeg fristed’ det med kundskab, da jeg ved,
at det et høj’re væsen vinde kan,

hvis det får modgang, det skal kæmpe med,
selv forme liv og dyrke stenet land.«

Gud vidste, træthed, jalousi og had
gi’r  kærlighed og nåde perspektiv,
og men’sket lærer sig at skille ad,
imens det længes efter Edens liv.

Gud vil dog aldrig men’sket helt forlade;
først skal det vikle egne kræfter ud, 

for så at nå engang sit fordums stade
- og aldrig mere gå på æbleskud -.
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Højskoleaftener
Velkommen til en ny sæson med både 
bredde og dybde – vi glæder os til at være 
sammen med jer igen om spændende og 
vedkommende emner!

Frivillig i Folkekirkens nødhjælp

Tirsdag den 13. september
Studerende Nanna Bruus Henriksen, 
Mariager.

Med udgangspunkt i et diasshow fra 
Zambia og Malawi, hvor Nanna var frivillig 
i Folkekirkens Nødhjælp, vil hun fortælle 
om de oplevelser, hun havde i den tætte 
kontakt med lokalbefolkningen.
Nanna fortæller:” Et fællestræk for folket 
i landsbyerne var et positivt sind, en 
energi og glæde uden lige til trods for en 
hverdag med hårdt arbejde i marken, sult, 
sygdom og død. Det stærke naboskab og 
fællesskab i landsbyen og ikke mindst 
troen på Gud er afgørende for dem alle 
dage. Da bliver tanken om, at der i denne 
verden er nok mad til, at alle kunne blive 
mætte 2 gange, hvis vi kunne finde ud af at 
dele den, ubærlig.
Men heldigvis har vi muligheden for at 
gøre en forskel.”   
I samarbejde med Folkeuniversitetet.

Jeppe og Johannes

Tirsdag den 18. oktober
Pens. skoleinspektør Samuel Frederiksen og 
Sognepræst Troels Laursen

Jeppe hedder selvfølgelig Aakjær til 
efternavn, og Johannes hedder V. Jensen!
Et uhøjtideligt program med oplæsning, 
anekdoter, sange  - og latter. 
De udgiver sig ikke for at være eksperter 
udi i Jeppe og Johannes, men har dog 
været på rejse med dem og hinanden 
15-20 gange - til både oplysning og 
underholdning. 
I en pressemeddelelse stod: - - »en festlig 
og forrygende aften med musik til 
fællessang, fortællinger og oplæsning på 
dialekt.«
De har begge fået kulturpriser for 
deres engagement i kulturformidling i 
Himmerland.
I samarbejde med Folkeuniversitetet.

Sognepræst Troels Laursen

Kirkekaffe
Der er kirkekaffe i eller lige udenfor 
våbenhuset efter alle gudstjenester.

Alle er velkomne til en hurtig kop 
kaffe samt en lille snak.
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“Hunde smager godt med  
lakrids”

Tirsdag den 8. november
Sognepræst i Mariager, 
Jacob Duevang Krogh Rasmussen 

Jacob vil i sit foredrag fortælle om sine 
oplevelser og observeringer gennem 
sine halvandet år som juniorassistent ved 
den danske sømandskirke i Hong Kong. 
Gennem ord og billeder vil vi nå rundt om 
en lille del af Kinas spændende tusindårige 
historie, den kinesiske kultur og religiøsitet  
- og de kinesiske spisevaner. Desuden vil 
foredraget give et indblik i, hvordan det er 
at være kirke i en storby, der rummer mere 
end dobbelt så mange mennesker som 
hele Danmark!

Bedsteforældre for Asyl - 
Bedsteforældre på barrikaderne

Tirsdag den 6. december
Pens. professor Jørn Nerup

BFA  - Bedsteforældre for Asyl er 
en tværpolitisk bevægelse, som 
arbejder for en menneskelig asyl- 

og flygtningepolitik i Danmark. Det 
sker gennem demonstrationer med 
uddeling af informationsmateriale, 
søndagsdemonstrationer foran asyllejrene 
(nu over 200 søndage i træk), civile 
ulydighedsaktioner, høringer, læserbreve, 
bogudgivelser, foredrag m.v. Mange 
bedsteforældre er kontaktpersoner for 
asylansøgere og hjælper dem i forhold til 
myndighederne.
Jørn Nerup vil dels oplyse om BFA 
– og dels fortælle om egne oplevelser på 
barrikaderne.
I samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mennesker der er anderledes  

Tirsdag den 10. januar
Lektor og tidligere sognepræst i Mariager, 
Bjarne Jørgensen

Med henvisninger til Sødisbakke og egne 
oplevelser med mennesker igennem sine 
år som sognepræst i Mariager vil Bjarne 
Jørgensen skildre udviklingen i den 
måde, vi forholder/har forholdt os til de 
udviklingshæmmede igennem tiden.
Efter kaffen vil Bjarne divertere med andre 
oplevelser fra sin tid i Mariager.
I samarbejde med Folkeuniversitetet.



“Små historier - stor virkning 
eller hvor får vi kræfterne fra ?”

Tirsdag den 21. februar
Skuespiller, teaterdirektør, forfatter, 
miljøaktivist, flyvende farmor m.m 
Jytte Abildstrøm

Den titel har Jytte Abildstrøm givet til 
aftenens foredrag, hvor hun vil fortælle 
om sine livsholdninger.  Hun gør det med 
historier - H.C. Andersen, Victor Hugo, B.S. 
Ingemann m.fl. – For nylig har hun lavet 
en familiebog med filosof Søren Lind , der 
hedder  »Flyvende farmors mirakuløse 
myggestik« , og hun vil fra den fortælle 
samtaler med sit barnebarn, hvor de ud fra 
historier taler om dyder og moral.
Jytte Abildstrøm siger desuden: “Det er 
jo ingen hemmelighed, at jeg også er 
miljøaktivist - men det fletter jeg ind 
sammen med det spirituelle - kort sagt en 
aften med et positivt livssyn!!”
I samarbejde med Folkeuniversitetet.

“Den, som mærker, at græsset 
gror” 
– en melodimagers historie.

Tirsdag den 13. marts
Musikpædagog og fhv. højskoleforstander 
Erik Sommer

Vi slutter som vanligt på musikalsk vis 
– med en højskoleaften med fortællinger 
og sange fra højskolesangbogen. Om 
historierne bag sangene, om begivenheder 
og folk, der igennem årene har haft noget 
på hjerte. Højskolesangbogen er historie 
og poesi og en samling værdifulde 
beskrivelser af, hvad der er væsentligt, og 
som har værdi for os som mennesker.
I samarbejde med Folkeuniversitetet.

Alle aftener foregår i Sognegården - og vi 
starter kl. 19.30. Pris 250,00. 
Tag din nabo* med og spar 50,- kr.
*Hvis du samtidig tilmelder et nyt medlem, 
sparer I begge 25,-kr.
Tilmelding til højskoleaftnerne kan ske fra 
1. september til Britt Lægsgaard, på tlf. 
32 16 95 50 eller 6172 7017
Med afslutning af denne sæson slutter 
også mit virke som leder og tilrettelægger 
af højskoleaftnerne i Mariager.
Tak for mange, mange hyggelige, 
opbyggelige, horisontudvidende og 
morsomme aftner sammen med jer!
Britt Lægsgaard

1816

Klosterbygningen
Tekst og foto af Peter Ulrich Toubøl
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Håndværkerne holder sommerferien, så i 
skrivende stund står alt byggeri stille. Etape 
2 er næsten færdig, men desværre mangler 
elevatoren. Den skulle være leveret i uge 
26, men elevatorfirmaet Axhiss havde ikke 
som aftalt sat den i ordre i uge 16. Da der er 
10 ugers leveringstid og sommerferie, kan 
vi nu først forvente den leveret engang 
til efteråret. Det giver os mange ulemper, 
og vi forlanger økonomisk kompensation 
fra firmaet samt genforhandlinger af 
kontrakten, så en yderlig udsættelse vil 
komme til at koste firmaet dyrt. Vi har 
desværre ikke kunnet finde et andet firma, 
som kan levere samme produkt, for vores 
tillid til det omtalte firma er lig nul.

Nyt indgangsparti
Indgangspartiet mod nord er også blevet 
udsat. Men det skyldes byggeudvalget, 
som har bedt landskabsarkitekt Jette 
Nielsen tegne et nyt mere enkelt stiforløb, 
som, byggeudvalget mener, passer bedre 
ind i klostermiljøet og kirkens øvrige 
gange. Så stien bliver lavet i bardursten fra 
Skandinavien (flade granitsten) omkranset 
af pigsten og græs.

Etape 3
Lige efter ferien går vi i gang med 
den sidste etape, som omfatter hele 
stueetagen, kælderen og til sidst det 
gamle trappetårn mod syd. Det betyder, 
at der indtil nytår ikke længere kan finde 
arrangementer sted i bygningen. Så alle 
vores arrangementer i resten af året vil 
fortsat foregå i Sognegården. Dog vil kirke- 
og præstekontorerne fungere hele tiden. I 
begyndelsen med indgang fra det sydlige 
trappetårn og til sidste via nødtrappen og 
elevatoren i det ombyggede trappetårn 

mod nord. Vi beklager den lange periode 
med nogle noget rodede forhold, men 
håber alle har forståelse for problemerne. 
Vi ser frem til, at det hele bliver færdigt, så 
vi kan holde en indvielsesfest.

Reliktplantegruppe
Som annonceret i sidste kirkeblad har 
vi her i løbet af sommeren startet en 
plantegruppe, som vil indsamle, registrere 
og passe gamle klosterplanter. Med 
tiden vil planterne være at finde rundt 
omkring i den gamle klosterhave sammen 
med nogle gode informationstavler. 
Vi vil samarbejde med Mariager Fjord 
Natur- og Kulturcenter, hvor Anne 
Navrbjerg har startet et »Klostersø-
plantelaug«. Til det første møde var vi 4, 
men flere er på vej, og interesserede kan 
henvende sig til kirkegårdslederen eller 
menighedsrådsformanden.

Klosterbygningen
Tekst og foto af Peter Ulrich Toubøl



Gudstjenester
September
  4. 10.00 11. søn. e. Trinitatis Lukas 18,9-14  JDKR
11. 10.00 12. søn. e. Trinitatis Markus 07,31-37  ST
18. 10.00 13. søn. e. Trinitatis Lukas 10,23-37  JDKR
23.  17.00 Pilgrimsgudstjeneste    JDKR
25. 10.00 14. søn. e. Trinitatis Lukas 17,11-19  ST

Oktober
  2. 10.00 15. søn. e. Trinitatis Matthæus 06,24-34 JDKR
  8. 11.00 Børnegudstjeneste  med 5. klasser - Kirken   ST
  9. 10.00 16. søn. e. Trinitatis Lukas 07,11-17  JDKR
16. 10.00 17. søn. e. Trinitatis Lukas 14,1-11  ST
23. 19.30 18. søn. e. Trinitatis Matthæus 22,34-46 JDKR
30. 10. 00 19. søn. e. Trinitatis Markus 02,1-12  ST 

November
  6. 10.00 Alle Helgen søndag Matthæus 05,1-12  JDKR
  6. 14.00 Børnegudstjeneste 
13. 19.30 21. søn. e. Trinitatis Johannes 04,46-53 ST
20. 10.00 Sidste søn. i kirkeåret Matthæus 25,31-46 JDKR
27. 10.00 1. søn. i advent Lukas 04,16-30  JDKR

December
  4. 10.00 2. søn. i advent Matthæus 25,1-13  ST

JDKR: Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen, ST: Sognepræst Stine Tougaard.

Musikgudstjeneste for Sødisbakke
Onsdag d. 28. september kl. 10.15 v/Stine Tougaard.

Fjordvang:
Fredag d. 30. september kl. 10.00 Jacob D. Krogh Rasmussen
Fredag d. 28. oktober kl. 10.00 Stine Tougaard
Fredag d. 25. november   kl. 10.00 Aksel Breinegaard
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Altergang for gangbesværede
Alle, der ønsker det, kan komme til alters i hjemmet eller i kirken. Kan du ikke komme 
op til alteret, så aftal med kirketjener eller præst, og nadveren vil blive bragt til dig 
i kirken. Kan du ikke komme i kirke, så henvend dig til præsten og aftal altergang i 
hjemmet.

Kirkebil
Det er muligt at bestille kirkebil til gudstjenesterne ved at ringe til Fjordens Taxa tlf.: 
98 57 57 10 senest om søndagen kl. 8.00, men gerne en af de foregående dage.



Andre aktiviteter
i kirke og sognegård

September
  1. 10.30 Torsdag    Formiddagshøjskole - Sognegården
  6. 17.00 Tirsdag  Menighedsrådsmåde - Sognegården
13. 19.30 Tirsdag    Højskoleaften - Sognegården
15.  10.30 Tirsdag  Formiddagshøjskole - Sognegården
23. 17.00 Fredag  Pilgrimsgudstjeneste - Kirken (se side 31)
25. 16.00 Søndag     Korkoncert - Vejleå kantori - Kirken
29.  10.30 Torsdag  Formiddagshøjskole - Sognegården

Oktober
  4. 17.00 Tirsdag   Menighedsrådsmåde - Sognegården
 13. 10.30 Torsdag   Formiddagshøjskole - Sognegården
18. 19.30 Tirsdag   Højskoleaften - Sognegården
26. 19.00 Onsdag  Birgittaforeningen - Sognegården
27.  10.30 Torsdag  Formiddagshøjskole - Sognegården

November
  4. 20.00 Fredag   Alle Helgens koncert – Kirken
  8. 19.30 Tirsdag   Højskoleaften - Sognegården
10. 10.30 Torsdag   Formiddagshøjskole - Sognegården
15. 17.00 Tirsdag   Menighedsrådsmøde - Sognegården
20. 16.00 Søndag  Korkoncert – Vor Frue kirkes kantori - Kirken
24. 10.30 Torsdag  Formiddagshøjskole - Sognegården

Vi står op under salmerne 
ved alle gudstjenester – dog kun for dem der kan!

Ved alle gudstjenester i Mariager kirke står vi op under 
salmesangen, fordi det markerer menighedens aktive deltagelse og 
ansvar for gudstjenesten. Menighedens salmesang er en hjørnesten 

i den danske gudstjeneste - og vi synger bedst, når vi står op, og 
lungerne er foldet ud. Vi sidder ned under tekstlæsningen, fordi vi 

da bedst kan høre lyden fra bænkhøjttalerne.

Det er naturligvis sådan, at enhver, der har vanskeligt ved at stå op 
under salmesangen, bliver siddende på bænken.

Menighedsrådet d. 17. maj 2011.
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Formiddagshøjskolen

Kære alle, der allerede kommer i Mariager 
Kirkes Formiddagshøjskole, og alle, som 
ønsker at deltage fremover. Programmet 
for efteråret 2011 er klart. Vi sluttede 
foråret med en dejlig udflugt til Hvidsten 
Kro, hvor der var hele 81 glade deltagere. 
Denne tur var kendetegnende for 
formiddagshøjskolen: Et fællesskab, som 
vokser omkring emner, der får os til at 
værdsætte livet gennem en formidling 
af, til tider dyrt købte erfaringer, som andre 
har gjort. Det er også tilfældet med det nye 
program, hvor vi skal høre om livsskæbner, 
nationale og lokale identitetsforhold, om 

soldaten og andre, som forsøger at forstå 
og skabe mening med tilværelsen. 
Alle er velkomne i formiddagshøjskolen, 
og alle er hver på deres måde deltagere, da 
vi selv laver alt fra programplanlægning,  
indholdet i arrangementerne, placeringen 
af kaffekopperne til fællessangen, og det 
betyder, at alle gør en forskel her. 
Vi glæder os til at se alle - gamle såvel som 
nye deltagere. 

Kærlig hilsen,

Styringsgruppen
Lene, Jørgen, Birgit, Randi, Poul, 

Karen-Elise, Grethe, Stine m.fl

Et fællesskab med indhold!

Program - efterår 2011
Alle arrangementer foregår i Sognegården fra kl. 10.30 – 13.15.

1/9   »Fra Verdun til Konstantinopel og 
hjem til Sønderjylland igen. 
En sønderjydes oplevelser fra første 
verdenskrig.«
Frieda Rasmussen, Kristrup, fortæller om 
sin faders spændende liv som sønderjyde, 
med udgangspunkt i hans tvungne 
krigsdeltagelse på tysk side under første 
verdenskrig. Og om hvordan dette liv kom 
til at påvirke resten af familiens historie 
deriblandt hendes egen.

15/9  »Præst i Sydslesvig.« 
Finn Ronnow fortæller om at være præst 
i Slesvig, en balancegang mellem dansk 
og tysk med særlig vægt på den danske 
kirke i Sydslesvig. Som tosprogede har 
sydslesvigerne adgang til både den tyske 
og den danske kultur. Foredraget vil give 
en fornemmelse af, hvordan dagligdagens 
kultur- og kirkeliv ser ud for det danske 
mindretal der.
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29/9  »Opvækst i Sydslesvig under 
anden verdenskrig« 
Georg Bernhard Dreesen, Sønderjylland, 
fortæller om at være tysk og hellere ville 
være dansk i forbindelse med anden 
verdenskrig.

13/10  »I den afghanske ørken, 
bevæbnet med salmebog og pistol.« 
Niels Peter Sørensen er sognepræst i 
Aalestrup, men også feltpræst, har bl.a. 
været udsendt i Afghanistan i 2010 og 
fortæller om sine oplevelser og indtryk 
derfra.

27/10  »En stemme for livet.« 
En film om et kor og en ildsjæl. Et 
kamerahold har gennem et par år fulgt 
dirigent Mads Bille og Herning Kirkes 
Drengekor. Oplev fantastisk korsang og 
mød manden, som kan karakteriseres som 
sangens Ulrik Wilbek. Med hård træning, 
socialt samvær og en tro på individets 
evner kan man skabe enestående 
resultater.

10/11  »Hvis man ikke kan finde 
livets mening, kan man gøre livet 
meningsfyldt.« 
Anni Albæk, Århus, fortæller om sin 
gerning som gadepræst i Århus. At være 
præst på gaden handler mere om at være 
til stede end om at missionere, og når 
man som AL møder mange unge i deres 
nærmiljø, skal man altid være klar til en 
snak om alt lige fra forældre og søskende 
til lektier, kæresteproblemer og meningen 
med livet og det alt sammen.

24/11  »Marias lære.« 
Hans Lyngsgaard, arkitekt, blev i et syn 
spurgt af Jomfru Maria om han ville 
genopdage hendes pilgrimsrute. Han 
fortæller i et lysbilledforedrag om sin 
eventyrlige pilgrimsfærd i selskab med 
Jomfru Maria, turen gik fra Bingen i 
Sydtyskland til Efesos i Tyrkiet. Undervejs 
besøgte HL en række hellige steder, 
oplevede mystiske hændelser og modtog 
Marias lære. Om rejsen har HL skrevet en 
bog: Marias lære.

8/12  Juleafslutning
Bl.a. med sange og historier fortalt af 
Jørgen Kruse, Poul Gaardsted m.fl.

“Statue af Jomfru Maria på domkirken i Visby” 
– foto: PUT
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Studiekreds
af Jacob D. Krogh Rasmussen

“Med rettidig omhu” hedder et gammelt 
ordsprog. Sæt derfor allerede nu kryds 
i kalenderen til vinterens studiekreds. 
Temaet er “Kristendommen - kort og godt”. 
Vi vil gennem de fem gange komme rundt 
om nogle af de mange spændende sider 
af kristendommen, såsom gudstjenesten, 
sakramenterne, Jesus Kristus, bøn og frelse, 
for herigennem at blive klogere både på 
kristendommen og vores forhold til den 
og os selv.

Så trænger du til en genopfriskning, eller 
vil du bare gerne vide mere om kristen-
dommen så slå til og sæt kryds.
Studiekredsen kræver ingen større kund-
skaber end lysten til at deltage.

Datoer for vinterens studiekreds:

25. januar 2012
8. & 22. februar 2012
7. & 21. marts 2012

Appetikvækker om vinterens studiekreds ved Mariager Kirke

Datoer for vinterens studiekreds:
Konfirmandforældrekursus

En konfirmation er et anliggende, som ikke kun angår konfirmanden selv, men som 
involverer hele familien. Det er helt naturligt for forældre at tage aktiv del i de praktiske 

sider af konfirmationen, men det er vigtigt, at forældrene også forholder sig til 
konfirmationen egentlige indhold - nemlig kristendommen og troen. 

Derfor vil vi i starten af konfirmandforløbet invitere konfirmandernes forældre 
til et lille kristendomskursus for at opfriske deres egen konfirmationsundervisning 

og for at lære hinanden lidt at kende. 
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Jeg kender mindst 568 salmemelodier
- hvor mange kender du?

af Organist Mikael Ustrup

For en del år siden var jeg til en begravelse. 
En trist en af slagsen. En af mine gode 
venner var død af aids, så det var ikke 
et dødsfald, der kom helt uventet. Lars 
Henrik har nu været død i godt 11 år, og 
udover en gang i mellem at tænke på 
ham, og hvad hans liv kunne være blevet 
til, hvis ikke det var blevet revet bort af 
denne lede sygdom, tænker jeg ofte 
på begravelsen på grund af en salme. 
Begravelsen var trist - selvfølgelig var den 
det - men den var også en lettelse. Sidste 
gang jeg så Lars Henrik, kunne jeg kun 
kende hans stemme og hans tænder. 
Resten af ham kunne jeg have 
forvekslet med en hvilken som helst 
indtørret og ukendelig aidspatient, 
der lå på det yderste af livet.
Døden kan være en lindring og en lettelse.
Lars Henrik havde selv bestemt menuen 
til mindesamværet, og jeg er sikker på, 
at han også havde bestemt salmerne til 
begravelsen. Vi skulle bl.a. synge “At sige 
verden ret farvel”. For mig den stærkeste af 
alle salmerne i salmebogen ikke mindst på 
grund af det meget ofte anvendte vers:

Kom i den sidste nattevagt
i en af mine kæres dragt,
og sæt dig ved min side,

og tal med mig, som ven med ven,
om, hvor vi snart skal ses igen

og glemme al vor kvide! 
 
Den, der lades urørt af dette vers siddende 
ved siden af en døende, må være ganske 

hårdfør. 

Een salme - men mange melodier
Rent faktisk er salmen en af de mest 
besværlige i hele den danske salmebog, 
fordi den ikke har en entydig melodi, som 
alle kender og er enige om.
De fleste ved, hvordan »I østen stiger solen 
op« lyder. Den lyder præcis, som den lyder, 
og sådan skal det være.
En salmetekst og en melodi dertil. Med
andre salmer forholder det sig anderledes. 
Der er ikke en oplagt melodi til teksten.
Hvad kommer først melodien eller teksten? 
Ja, det gør teksten næsten altid, men 
hvis ingen skriver en melodi til teksten, 
kan teksten komme til at stå usunget på 
en digters bogreol i årevis. Man kan dog 
også finde en melodi, hvorpå teksten kan 
synges. Prøv f.eks. at synge »Et barn er 
født i Betlehem« på den meget kendte 
børnemelodi »Mariehønen Evigglad« Det 
kan lade sig gøre, men de fleste vil være nødt 
til at trække på smilebåndene, fordi vi ved, 
det er forkert og burde være anderledes.

I de kirkelige sammenhænge allestedsnærværende 
Grundtvig har skrevet ca. 1.500 salmer.

Det vil være en meget tyk salmebog, hvis den bare 
skulle indeholde halvdelen af dem.
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Festsange, men ikke 
festmelodier
De fleste af os har været til familiefester,    
hvor vi har sunget mere eller mindre 
begavede tekster, men til melodier 
som de fleste kendte i forvejen. Der 
findes simpelthen et festsangs-melodi-
repertoire. Ingen kunne forestille 
sig, at komme med en kendt tekst 
og præsentere en ny melodi. Aldrig.
Den enkle forklaring er: Danskerne kan 
læse, men danskerne kan ikke læse 
noder. Det er bestemt ikke min intention 
med denne artikel at plædere for større 
nodelæsningsevner hos danske børn, 
unge og ældre, selvom ingen skal få 
mig til at falde på halen over hverken 
kundskaberne eller ambitionerne for 
musikundervisningen i Danmark. Den er 
skamfuldt nedprioriteret.
Mit ærinde er blot at klargøre, at det 
altid er melodien, der er problemet. 
Aldrig teksten.
 
Det kunne være så enkelt
Den danske salmebog indeholder 791 
salmer, men den tilhørende nodebog 
- kaldet koralbogen, der er en uhyrlig 
tung moppedreng, som nogen er så 
uforskammede at tage 1.600 kr. for - 
indeholder kun ca. 568 melodier. Det er nu 
også et anseeligt antal melodier at huske 
på. Men hvis nu målet alene var, at 
menigheden kunne synge med på 
salmeteksten, så kunne man jo bare

bearbejde alle salmerne, så de kunne 
synges på melodien »I østen stiger solen 
op«, så var der ikke flere problemer, 
eller ville vi i virkeligheden få kollektiv 
melodikvalme? Svaret er ja! 
 
Professionalisme
At jeg kan ca. alle melodier, skal ingen 
være imponeret over. At jeg kan spille 
næsten enhver melodi, bare der er 
noder til og ca. halvdelen af dem uden 
noder, er ganske enkelt min profession. 
Jeg kan hverken bore i folks tænder, 
undervise i kemi og andre forskrækkelige 
naturvidenskabelige fag. Jeg kan heller 
ikke mure eller tømre, men jeg kan spille. 
Med eller uden noder.

Hørelære
I faget hørelære, som enhver  
musikstuderende stifter bekendtskab    
med, er der en disciplin, der 
omhandler at kunne omsætte 
musik, man hører til et nodebillede.
Denne evne fik jeg i den grad brug for 
til Lars Henriks begravelse, for salmen 
»At sige verden ret farvel« blev nemlig 
sunget på en melodi, jeg ikke kendte. 
At jeg ikke kendte den, skyldtes, at den 
var skrevet af Lars Henriks registrerede 
partner, som - ligesom jeg - er organist. 
Og der sad jeg så med alle mine fine evner 
og huskede og memorerede og sang med 
(der er 9 vers, så den, der er tavs i niende 
vers, er det med vilje), så godt jeg kunne.

Den danske koralbog er en ordentlig moppedreng, der 
indeholder 568 melodier. 
Den er stor, uformelig, alt for dyr og helt skandaløst 
udkom den først et år efter, at salmebogen var 
udkommet i 2002. 
En eller anden salmebogskommision har snorksovet i 
timen.
Men den er uundværlig. Uden den ville de fleste danske 
organister ikke kunne ledsage salmesangen ved hverken 
gudstjenester, begravelser eller vielser.
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Det helt forfærdelige var, at 14 dage 
senere havde jeg glemt melodien!
Jeg kunne selvfølgelig bare ringe til 
komponisten og få tilsendt en node, men 
jeg vred min professionelt stolte hjerne 
uden at komme tættere på, hvordan 
melodien lød.

Hvis det er svært for mig så . . . . .
Ja, så er det muligvis endnu sværere 
for en gennemsnitsmenighed uden 
professionelle musikteoretiske forudsæt-
ger (med mindre det er børn, vi taler 
om - de lærer nemlig så hurtigt).
Tro det eller lad være, men det tænker 
jeg voldsomt meget over, hver gang 
jeg spiller en ny melodi i Mariager kirke.
Nu er det sådan, at enhver melodi, 
der er blevet spillet i Mariager Kirke 
siden den 1. januar 1998, er registreret 
på kirkens hjemmeside, så hvis jeg 
spiller en melodi for første gang, så 
er det altså første gang i hvert fald i 
13 år, at melodien spilles her i kirken.
Jeg gør mig absolut ingen idé 
om, at menigheden 14 dage efter 
sådan en førstegangsoplevelse har 

melodien present i erindringen.
Der skal simpelthen flere vers på 
bankbogen, inden man kan huske en 
melodi.
 

Konklusionen
Nu ville den logiske missionerende 
konklusion være at tvinge folk med 
vold, magt, pizzaer og hvad vi ellers 
kunne finde på, ind til kirkens mange 
gudstjenester for at lære salmemelodier, 
men det er nu ikke mit ærinde.
Kirkegangen i Mariager kunne da 
selvfølgelig være bedre, og salmesangen 
kunne også være bedre.
Du kan slæbe menigheden til mikrofonen, 
men du kan ikke tvinge den til at synge.

Salmer på nettet
Den, der vil høre en salmemelodi og 
ikke lige dukker op til en eller flere af 
folkekirkens 133000 årlige gudstjenester, 
kan gå ind på www.mariagerkirke.dk.
Igennem det sidste år har jeg indspillet 
næsten samtlige melodier på kirkens nye 
orgel og lagt  dem ud på kirkens hjemme-

Et lille udsnit af Mariager kirkes hjemmeside, hvor det er muligt at afspille næsten alle de anvendte 
salmemelodier med rigtig orgellyd.
Skriv lidt af en salmetitel eller et salmenummer i søgefeltet øverst på siden og klik på Søg salme.
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side.
Når man så laver sådan et stort 
arbejde, så spørger man jo sig selv, 
om det bliver brugt, for gør det ikke 
det, så ville arbejdet jo være spildt.
Og det bliver brugt. På årsbasis 
afspilles der mere end 100.000 salmer 
via Mariager Kirkes hjemmeside. 
Det må da siges at være en del.

Hvorfor folk sidder og lytter til salmer på 
Mariager kirkes hjemmeside, kan man jo 

kun gisne om, men det kunne jo være, at 
»de der mange kedelige salmer« stikker 
lidt dybere, end vi måske vil være ved i det 
daglige.

PS: Har man nu ikke Internet er det stadig muligt 
at høre salmer i kirkens rum. Vi kan friste med ca. 
5 af slagsen hver søndag.

Efter sommerens syv orgelkoncerter 
skifter koncerterne nu karakter, og 
i september og november er der to 
korkoncerter på programmet.

 
Søndag d. 25. september kl. 16:00 
er der koncert med Vejleå kantori.
Den tidligere Randers organist Carsten 
Popp er på besøg i Kronjylland med 
sit kirkekor og synger et let blandet 
program bl.a. i Mariager Kirke.

Søndag d. 20. november kl. 16:00 
er der liturgisk aftensang efter 
engelsk forbillede med den katolske 
Vor Frue Kirkes kantori fra Aarhus.
Koret har igennem de seneste år 
specialiseret sig i denne engelske 
»evensong« form og har oparbejdet et 
stort repertoire til disse aftensange.
 

Vor Frue Kirkes kantori har sunget mange liturgiske 
aftensange. Nu er turen kommet til Mariager.

Der er gratis adgang til begge disse 
koncerter.

To koncerter i september & oktober

Vejleå kantori dirigeres af Carsten Popp, der tidligere 
har været organist i Randers
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To koncerter i december & februar
med billetsalg

Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet, kommer der en ret enestående 
koncert lørdag d. 11. februar 2012 kl. 16:00 med et af verdens førende 
barokorkestre - Concerto Copenhagen - under ledelse af den danske cembalist 
og Sonningmusikprismodtager Lars Ulrik Mortensen. 
Billetsalget begynder 1. november fra internettet på adressen:
www.mariagerkirke.dk samt fra Mariager Boghandel.
Eventuelt resterende billetter sælges ved indgangen. Prisen er 100 kr. pr. billet.
 
Inden da er der julekoncert, ligeledes tidligere omtalt. Billetsalget til denne 
koncert påbegyndes d. 1/10.  Samme vilkår som ovenfor dog er billetprisen kun 
75 kr.
Denne koncerts hovedværk er den engelske komponist John Rutters Gloria for 
intet mindre end firstemmigt kor, 10 messingblæsere og orgel.
Koncerten byder i øvrigt på engelsk julemusik, og det hele er lagt i hænderne 
på  Coro Misto fra Aalborg - til lejligheden sammenbragte messingblæsere og 
Mikael Ustrup, orgel.
Hele herligheden dirigeres af korets faste dirigent og stifter Søren Birch.
 Se mere på kirkens hjemmeside og gå endelig ikke glip af disse koncerter.

Julekoncert 
med Coro Misto m.f.  Bl.a. John Rutters Gloria for 
blandet kor, ti messingblæsere og orgel.
 Lørdag d. 11. december 2011 kl. 16:00

Billetter á 75 kr. fra Mariager Boghandel eller 
www.mariagerkirke.dk fra 1. oktober.
Unummererede pladser. Dørene åbnes kl. 15:30.

Concerto Copenhagen
Dirigent Lars Ulrik Mortensen

 Lørdag d. 11. februar 2012 kl. 16:00

 Billetter á 100 kr. fra Mariager 
Boghandel eller www.mariagerkirke.dk 

fra 1/11-11. Unummererede pladser. 
Dørene åbnes kl. 15:30.
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Frodig sommer i Mariager
af Britt Lægsgaard - Foto Peter Ulrich Toubøl

Et lysende lilla hav – hvem vil ikke gerne 
køre gennem sådan et! – Faktisk har det 
været muligt i denne forsommer, hvis man 
havde taget turen ad Havndalvej og var 
drejet ned til venstre ad Alstrupvej På begge 
sider af vejen stod faktisk et hav - af dyblilla 
tjærenelliker!
Det var så overdådigt, at enhver måtte 
standse for at kigge på. – Jeg kører/cykler 
der ofte, så jeg havde jo set det komme 
langsomt, og lige pludselig en morgenstund, 
ja, så sagde det: Pang! – og farveorgiet var 
eksploderet.
Jeg ringede straks til fotografen, for jeg måtte 
have et billede af det med i kirkebladet – og 
svaret lød: »Det har jeg selvfølgelig taget  - i 
dag – jeg så det selv!«   -  Det dyblilla hav er 
forsvundet for blot at være blevet afløst af 
et lyslilla hav af Gederams – Det er en tur 
værd!

Alstrup krat
ALT er frodigt heroppe – skoven står som en 
grøn mur omkring hus og skovhave,

 og i haven vokser alle vækster om kap 
– sådan ser det i hvert fald ud - men vi 
har også så rigeligt fået den regn, vi har 
måttet mangle, og vi kan allerede nu se 
den gavn, regnen har haft for æblerne f.eks. 
– De er store og mange, og jeg ser allerede 
æblesaften strømme til vinterens gavn 
og glæde! – Vi har flyttet rundt på en del 
syrener og roser og været lidt spændt på, 
om det gik an så sent, vi har flyttet en masse 
lupiner ude fra det åbne land, men også her 
har regnen været vores ven, men som sagt 
– nu er det nok! - 

Jeg har tidligere fortalt om vores kiwiplante, 
der er flyttet herop for år tilbage fra drivhuset 
i præstegården – og om dens pludselige 
blomstring efter så mange år. I år er den 
totalblomstrende! – Der er simpelthen et tæt 
flor af smukke gulgrønne åbne blomster, og i 
modsætning til første gang, den blomstrede, 
sidder der blomster lige så tæt som perler på 
en snor på mange meter lange klatregrene 
– det er helt eksotisk!
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Fuglene og andet godtfolk
Fuglene er og bliver vort 
»omdrejningspunkt« her i skoven 
– sommer som vinter – de fodres hele 
tiden, det er dyrt, det er skønt, og de 
giver utrolig megen glæde og mange 
skønne oplevelser. – Som f.eks. da 
den røde flagspætte, som har været 
her hele vinteren, og som har ruget sit 
kuld ud i et hult træ i nærheden, igen en 
gang kom og »præsenterede« familien 
– tre skønne unger med de klareste fine 
farver (i modsætning til de to gamle, 
som så lidt slidte og brugte ud efter al 
den opfostring). Flagspætten har været 
en af de flittigste gæster på fodergrenen 
– både sommer og vinter.
Skovskaden er også en flittig gæst 
på grenen – og den er jo ret stor til 
at sidde på grenen på en mejsebolle 
eller en pose nødder, hvilket resulterer 
i, at grenen nemt kommer i sving, og 
skovskaden dermed har svært ved at 
holde sig fast. Imidlertid har den udviklet 
en smart strategi, der går ud på at sætte 
sig ovenpå grenen og så trække nettet 
op og holde det mellem kløerne og stille 
og roligt sidde der og guffe.
Der er plads til alle på grenen – der 
er ingen krigeriske blandt de mange 
musvitter, finker mejser og spurve – dog 
så jeg forleden en spurvehøg slå et 
slag ned lige foran mig, der sad i stolen 
lige inden for ruden, men alle var væk, 
jungletrommen havde lydt, så den fløj 
sin vej med uforrettet sag.
Vi er for øvrigt blevet beriget med en ny 
fugl i år, som vi ikke har set før her hos 

os - en misteldrossel, som er en stor 
slank brungrå fugl med mange hvide 
pletter på undersiden og en ret sky 
adfærd – den er ikke på fodergrenen, 
men æder løs af græssets mangfoldige 
liv.

Klog solsort
Vi er ret sikre på, at vi har en standfast 
solsort – altså en, der vender tilbage og 
ruger på matriklen år efter år. – Sidste 
år havde den bygget rede i en af vore 
kajakker, der hænger under loftet i 
vores carport, hvilket resulterede i, at vi 
fik dem sent i vandet, for man jager jo 
ikke folk fra hus og hjem. – I år havde 
vi taget højde for det og stoppet et par 
sække i kajakkerne, så den ikke kunne 
komme ind i dem, og det var jo smart.
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Under samme loft i carporten ligger vore 
ski henover spærene, side om side med 
kajakkerne, og i år har den kloge solsort 
tænkt, at dem skal de da i hvert fald ikke 
bruge lige nu, så der bygger jeg da min 
rede, når jeg nu ikke kan få kajakkerne! 
– Så altså lige ved indgangen til carporten, 
der hvor man altid åbner sin bagdør i bilen, 
ligger fru solsort på sin rede og kigger 
plirrende ned på os, hver gang vi åbner 
og lukker den bagdør – og det er meget 
sjældent, at hun flyver – det er derfor, jeg 
tror, det er den samme som sidste år – hun 
ved, at vi er gode ved vore lejere.

- - apropos lejere: Forleden dag skulle 
jeg bruge lidt fin muldjord, og jeg kunne 
se, at der lå en fin lille bunke i hjørnet 
af urtehaven. Jeg graver ned i det med 
fingrene for at tage det i urtepotten, og 
gisp! – en kæmpetudse springer ud af 
mine hænder og lynhurtigt tilbage til sin 
bunke jord, og aldrig har jeg dog set en 
så hurtig til at krabbe sig baglæns ned i 
sit gode skjul og være fuldstændig væk i 
løbet af sekunder – jeg tror, vi begge blev 
ret forskrækkede – og kønne er de jo ikke, 
men jeg har altid syntes, at de var vældig 
charmerende i deres grimhed – og jeg 
tror ikke, tudsefar her var tilfreds med sin 
udlejer - -

God eftersommer – farvel – og tak
Dette bliver de sidste naturbetragtninger 
fra Alstrup krat - fra min side - til kirkebladet 
– ikke fordi jeg er holdt op med at »betragte 
og forundres«, men fordi jeg nu overlader 
»scenen« til »vore efterfølgere« - -

Præsten`s  ( »s-et« er mig) siger farvel og 
tak for lydhørhed og respons gennem 20 
år.

Britt Lægsgaard stopper som fast 
“naturskribent” i Kirke & Sogn

Kirkebladet har altid været et »hjertebarn« 
for præsteparret, og de er skyld i, at vi nu 
gennem 20 år har haft et helt usædvanlig 
stort og alsidigt kirkeblad og ikke bare 
en folder med tidspunkterne for de 
kommende gudstjenester. Ud over at Britt 
har haft sin faste »naturklumme«, har Britt 
også læst korrektur på samtlige artikler 
både før aflevering til trykkeren, og når 
bladet var sat. Vi vil fra redaktionens side 
sige Britt mange tak for dit store arbejde 
og dine mange skønne artikler, som vi ved, 
mange har læst med glæde. 
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Pilgrimsvandring 
den 23. september

Sensommervandringen arrangeres i samarbejde med Mariager Kirke, 
Viborg Pilgrimscentrum og andre pilgrimsaktører fra lokalområdet. 

Inspireret af sidste års Nordiske Stjernevandring, vil vi her vandre 
mod Mariager Kirke fra alle fire verdenshjørner. 

Ruterne fra nord, syd, øst og vest er af forskellig længde, og indledes 
alle i en lokal kirke med en pilgrimsandagt, som lægger op til ro og 

fordybelse til turen undervejs, hvor der vandres i stilhed på en del af 
strækningerne mod Mariager 

Alle pilgrimme samles herefter til et “Stjernetræf” i klosteret ved 
Mariager Kirke, hvor der serveres suppe og lægges op til hyggeligt 
samvær, dialog og udveksling af oplevelser/erfaringer fra dagens 

vandringer. 
Dagen rundes af med en Pilgrims-fest-Gudstjeneste i Mariager Kirke 

ved sognepræst Jacob Duevang Krogh Rasmussen. 

Detaljeret program kan rekvireres hos Bent Walbom tlf. 30662478 fra 
d. 1.5.2011 - ell. downloades på www.mariagerkirke.dk/birgitta

“Chr. Christiansen synger i anlægget ved en tidligere pilgrimsvandring”.
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Efterårssalme 
af Knud Erik Lægsgaard.

Melodi: Mikael Ustrup – 
www.salmevaerkstedet.dk

 Den sommer svandt så hastigt
de fugle kom i går

din tid din tid
din tid er til 

som tab fra år til år.

Din sparsom tid som mønten
bortskænket, på Hans bud

gør evighed,
hvor tidens tand

gør bugen til din Gud

Dit borgerskab i himlen
hvorfra Han ventes snart

igen igen
at trodse tid

i omvendt himmelfart,

Gir evighed for intet
ved Herrens skaberord

blir tidens tab
din offermønt

til evigt liv af jord.

I forbindelse med Alle Helgens aften vil 
der blive spillet musik med den nu afdøde 
country og western musiker Johnny Cash. 

I en alder af ca. 70 og kort før sin død 
indspillede han en cd-serie kaldet America, 

hvor han - for det meste alene - lavede 
nogle af sine bedste indspilninger. Mange af 
sangene er med et stærkt religiøst indhold. 
Et udvalg af disse sange vil blive afspillet i 

kirken, samtidig med at teksten bliver vist i 
en dansk oversættelse. Desuden vil der blive 

vist bibelcitater, der henviser til sangenes 
tekster. Koncerten forventes at vare ca. en 

time og vil blive vist flere gange. Der er 
gratis adgang for alle, som vil opleve en 

meget stemningsfuld 
Alle Helgens aftenkoncert.

Første koncert bliver:

 Fredag d. 4. november kl. 20.00. 
Men se det fulde program på kirkens 

hjemmeside og på plakater i ugerne op til 
Alle Helgen.

Alle Helgens 
Koncerter

Høstgudstjeneste
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Høstgudstjeneste

Den 25. september fejrer vi høstgudstjeneste. 

Selvom Mariager Sogn er et bysogn, hvor det er de færreste, der lever af 
landbrug, giver det rigtig god mening at fejre høstgudstjeneste. Vi har i vores 

del af verden god grund til at være taknemmelige over al den overflod, vi 
modtager. Høstgudstjenesten er en god anledning til at takke og til at minde 
os selv og hinanden om det ansvar, vi har for skaberværket og for hinanden.

Ved gudstjenesten vil kirken være smukt pyntet, og vi vil synge de kendte 
høstsalmer. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i klosteret eller sognegården.  

Vi vil gerne opfordre folk til at medbringe nogle af høstens gaver til at pynte i 
kirken f. eks frugt, grøntsager, blomster, eller andet. 

Under kaffen vil afgrøderne blive solgt på auktion, og pengene gå til 
Folkekirkens Nødhjælp.
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Døbte
Hector Bachmann Olofsen
Nikoline Daugbjerg Nielsen
Dicte Engelsbæk Pehrson
Emilie Bülow Vastrup

Magnus Rohde Jensen
Aaron Laye Traore
Frida Bang Bendtsen

Siden sidst

Indsamlet i kirken siden sidst

Adresseliste

Begravede
Viola Marie Therkildsen født Nielsen
Otto Jensen
Bjarne Christensen, Arnbjerg Kirkegård
Karen Bang Skaalum født Jensen    

Utterslev Kirkekård
Louise Marie Schultz,  Hadsund Kirkegård
Poul Kjeldsen Thomsen
Anna Skifter Christensen født Nørager

Gudrun Olga Nielsen 
Ib Jørgen Frederik von Clauson-Kaas
Inga Møller født Nielsen, Borup Kirkegård
Anine Nielsen
Karen Susanne Coroy født Poulsen
Eva Marie Andersen født Jensen,  

Mygind Kirkegård

Viede
Malene Romby Østergaard & Frank Madsen
Helle Munk Jensen & Danny Amdi Domino
Lotte Østergaard & Jakob Bruhn Kristensen
Anne Toubøl & Martin Skodborg Jørgensen

Velsignede
Louise Korsgård Maribo & Thomas Korsgård Maribo

29.05  Dåbsbibler   kr.    161,00
12.06     -     -    kr.    374,50
19.06       -     -    kr.    552,50
10.07       -     -    kr.    332,50
12.07  Afrikas Horn   kr. 1.061,00
24.07      -      -    kr.    513,00
31.07     -      -    kr.    627,00
07.08             -      -    kr.    518,50

Tak for alle bidrag.
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Siden sidst

Indsamlet i kirken siden sidst

Adresseliste
Præste- & kirkekontor, Klosterstien 12, 9550 Mariager. Tlf. 98 54 11 53

Respektér venligst om muligt, at mandag er fast fridag for kirkens personale.

Sognepræst
Stine Tougaard
Tlf. 61 72 11 53
stine@mariagerkirke.dk
Mariendalsvej 4,
8940 Randers SV
Træffes efter aftale

Sognepræst
Jacob D. Krogh Rasmussen

Tlf. 21 44 10 54
jacob@mariagerkirke.dk

Kirkegade 20,
9550 Mariager

Træffes efter aftale

Sekretær
Elsebet Hesselberg

Tlf. 98 54 11 53
elsebet@mariagerkirke.dk

Træffes torsdag kl. 10-14,
eller efter aftale

Organist
Mikael Ustrup

Tlf. 61 35 54 47
mikael@mariagerkirke.dk

Digtervænget 55,
9550 Mariager

Menighedsrådsformand
Peter Ulrich Toubøl

Tlf. 98 54 15 59
peter@mariagerkirke.dk

Bjerregårdsvej 4,
9550 Mariager

Kasserer
Sven Kjærgaard

Tlf. 98 54 28 18
sven@mariagerkirke.dk

Vestparken 68,
9550 Mariager

Kirkegårdsleder
Kirsten F. Nyegaard
Tlf. 21 48 01 63
kirsten@mariagerkirke.dk
Kirkegårdskontoret,
Kirkebakken 6,
9550 Mariager

Kirketjener
Karsten Karstensen
Tlf. 24 24 40 97
karsten@mariagerkirke.dk
Vibevej 5, Assens,
9550 Mariager

Kirkeværge
Kim Koldsø
kim@mariagerkirke.dk
Tlf. 61 72 11 53
Vejrmøllegården 23,
9550 Mariager

Mariager Kirkekasse
Regnskabsfører Lene Smidt
Tlf. 96 68 63 22
ls@rrhavndal.dk
Regnskabskontoret
Vellinggårdsvej 2A
8970 Havndal

Sognegården, Kirkegade 6, 9550 Mariager www.mariagerkirke.dk
Redaktion: Stine Tougaard, Jacob Krogh Rasmussen, Mikael Ustrup & Peter Ulrich Toubøl.

Bladet uddeles af frivillige. Uddelingskordinator Vibeke Guldberg, tlf. 98 54 21 22.
Lay-out, dtp og trykansvarlig: Stender & Holmriis - 51 35 83 68
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