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Religionsvanvid udtrykkes forskelligt verden over

Frimenighedspræst i Nordjylland hænger og brænder nisser!
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Religionsvanvid udtrykkes forskelligt verden over

Før du sætter dit navn på en 
kandidatliste til menighedsrådsvalget, 
er der måske lige et par ting som du 
gerne vil have styr på - F.eks; Hvad går 
arbejdet ud på? Hvem er de andre i 
rådet? Hvor ofte skal man mødes? Hvad 
får du ud af det? Hvordan kan du gøre 
din indflydelse gældende?

Det første, der sker, når du er blevet valgt 
ind som nyt medlem, er, at du skal afgive 
menighedsrådsløftet.
»Jeg lover på ære og samvittighed at udføre 
det mig betroede hverv i troskab mod den 
danske evangelisk-lutherske folkekirke, så 
at den kan byde gode vilkår for den kristne 
menigheds liv og vækst.«
Herefter kan du sammen med resten af rådet 
tage stilling til, hvad det skal betyde for jeres 
arbejde i sognet. Som du kan se, er løftet 
åbent for en bred fortolkning. Du kan altså 
være med til at sætte dit præg på arbejdet 
og beslutte, hvilke opgaver menighedsrådet 
kan og vil påtage sig.

Menighedsrådets opgaver
Menighedsrådet har en række faste opgaver, 
som skal løses året rundt, men der er også 
plads til at lave nye tiltag.
Som medlem af menighedsrådet kan du 
bl.a. være med til at bestemme, hvordan 
kirkens penge skal bruges. Skal der indkøbes 
nye salmebøger, hvordan skal kirken 
udsmykkes, skal der arrangeres udflugter 
for sognets beboere, babysalmesang, 
midnatsgudstjenester, spaghetti-
gudstjenester, og hvem skal ansættes?
De faste opgaver omfatter fastlæggelse af 
gudstjenesterne (herunder bl.a. tidspunkt 
og liturgi), arbejde med kirkens liv og vækst 
(herunder bl.a. børne-/ungdoms-/ældre-
arbejdet og kirkebladet), administration af 
kirkens ejendomme, budget og regnskab, 
ansættelse og ledelse af kirkens ansatte (dog 
ikke præsten).

Hvem sidder i menighedsrådet?
Menighedsrådet består af et antal valgte 
medlemmer (I Mariager 7) samt kirkens 2 
præster. Rådet er åbent for alle medlemmer 
af folkekirken, som opfylder kravene til at 
stille op. Der er mange forskellige grunde til 
at deltage i menighedsrådsarbejdet. Det kan 
fx være et ønske om at styrke lokalsamfundet 
eller gøre en forskel for folk i sognet. Alle kan 
bidrage uanset holdning, baggrund, alder, 
handicap osv.

Hvor meget arbejde er der i det?
Det er op til det enkelte menighedsråd at 
beslutte, hvordan opgaverne skal løses. 
Der er derfor ikke et krav om et bestemt 
antal timer. Selvom det ikke kræves, at du 
skal deltage i gudstjenesterne eller andre 
kirkelige handlinger, er det dog meget 
vigtigt, at du jævnligt følger med i kirkens 
liv. Menighedsrådet aftaler selv, hvor ofte de 
vil mødes, hvem gør hvad, og hvor lang tid 
møderne skal vare. 

Menighedsrådet anno 2012

Fortsættes på side 9.   
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Budskab og budbringer - Bibelen og Kristus
Af sognepræst Stine Tougaard

William Shakespeares tragedie »Kleopa-
tra og Antonius« handler om tiden lige 
efter Cæsars død. Antonius er en del af det 
triumvirat, som overtager magten, efter 
Cæsar er blevet dræbt. Selvom magtens 
centrum er Rom, bosætter Antonius sig 
i Egypten, da han har et forhold til den 
egyptiske dronning Kleopatra. Antonius 
bliver imidlertid fanget mellem sin elsker-
inde og en af de andre triumvirerer Octa-
vian, som ønsker at angribe Egypten. For at 
holde fred og cementere sin troskab mod 
Octavian indvilger Antonius i at gifte sig 
med Octavians søster Octavia, selvom han 
er i et lidenskabeligt forhold til Kleopatra. 
Også er det, at der ankommer et bud til 
Alexandria i Egypten for at overbringe 
nyheden om Antonius´ ægteskab med 
Octavia til Kleopatra. Og Kleopatra bliver 
vild af raseri, og hun slår og truer budbrin-
geren, og den skønne temperamentsfulde 
dronning siger bl.a.: »Jeg sparker dine øjne 
ud som bolde for min fod, og flår hovedet 
af dig, jeg pisker dig med ståltråd og ko-
ger dig i lage, langsomt så det svider, jeg 
smelter alt det guld, jeg ville have givet 
dig, hvis du bragte godt nyt, og hælder det 
i struben på dig.« Til alt dette siger buddet: 
»Jeg har jo ingen skyld, jeg har blot gjort 
min pligt.« 

Don´t kill the messenger
“Dræb ikke budbringeren” siger man. Men 
når man kommer i affekt, kan det være 
svært at skelne mellem budbringer og 
budskab. Man vil typisk synes bedre om en 
læge, som kommer og fortæller en, at den 
frygt, man nærede for at lide af en alvorlig 
sygdom, var ubegrundet, end om den, der 
kommer med dårlige nyheder om opera-
tion og skaber angst. Man bryder sig som 
regel heller ikke om parkeringsvagten, der 
står ved siden af ens bil i færd med at skrive 

en bøde, til trods for at han blot udfører sit 
arbejde. Dræb ikke budbringeren. En gang 
i mellem i vores verden er det vigtigt at 
skelne mellem budbringer og budskab. 
Langt op i tiden, var der dødsstraf, hvis 
man forulempede de hurtigløbere eller 
ryttere, der kom til byer som nyhedso-
plæsere eller for at deklamere kongens 
bud. Man var klar over, hvor vanskeligt 
det var at skelne mellem budbringere og 
budskab, og derfor var det vigtig, at man 
beskyttede budbringerne. 

Så jo, ind i mellem skal vi kunne skelne 
mellem budbringer og budskab, en gang 
i mellem er det nødvendigt, at der over-
bringes nyheder også af den uønskede 
slags. 
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Budskab og budbringer - Bibelen og Kristus
Af sognepræst Stine Tougaard Når budskab og budbringer smelter 

sammen
Sådan er det imidlertid ikke i kristendom-
men. I kristendommen møder vi en helt 
anden ganske modsat opfattelse af for-
holdet mellem budbringer og budskab. 
Når det gælder Kristus har budbringeren 
alt at gøre med budskabet. Budbringeren 

og budskabet er et. Kristus selv er Ordet, 
som det hedder i begyndelsen af Johan-
nesevangeliet, som blev kød, og man kan 
derfor ikke skelne mellem mand og ord, 
mellem budbringer og budskab, de er 
uløseligt knyttet sammen. Manden bliver 
selv budskabet. 



For børn & unge

6

Mennesket Kristus har højere autoritet 
end bibelen
Ser man sådan på det, får det 
også konsekvenser for, hvordan 
vi læser bibelen. Bibelen bliver i 
sig selv ikke en hellig bog med 
konkrete svar på, hvordan livet 
skal leves i detaljen for at være 
Gud velbehageligt. Man skal 
hele tiden knytte budbringeren 
sammen med budskabet - knytte 
Kristus sammen med bibelen, 
ellers er den bare ord og bog-
staver. Kristendommen er ikke en 
bogstavets religion med bibelen 
som centrum. Kristendommens 
centrum er et menneske. Så 
når man hører, at bibelen har 
krasbørstige udmeldinger om 
befolkningsgrupper eller temaer, 
så skal man huske, at man ikke kan se alene 
på bogstaverne (budskabet) men altid skal 
se hen til, hvordan Kristus (budbringeren) 
levede sit liv. For igennem ham lod Gud høre 
fra sig, da ordet blev kød og tog bolig i blandt 
os Så når bibelen udtaler sig uforsonligt om 
befolkningsgrupper (f. eks homoseksuelle, 
eller kvinder der skal tie i forsamlinger) eller 
temaer, f. eks Gammel Testamentes love om, 
hvilken slags mad, hvilke dyr eller hvilke men-
nesker, der er rene eller urene, så skal vi ikke 
blot blindt tage det ind, men tænke på at det 
er skrevet ned af mennesker på en bestemt 
tid og altid skal læses kritisk og fortolkes. Vi 
skal i stedet se hen på mennesket Jesus, på 

Korset er rejst for den keltiske helgen Sct. Brigida, men 
sagnet siger at den hellige Birgittas krop blev ført i land 
her efter hendes død i Rom. 
Foto fra Øland af Mette Christensen.

hvordan han levede sit liv, og på hvad det 
var for et budskab, han VAR og satte livet ind 
på at formidle; nemlig budskabet om Guds 
kærlighed til alle mennesker, budskabet om 
at alle mennesker er lige meget værd, bud-
skabet om at hver dag er en ny chance, og at 
man aldrig løber tør for chancer, budskabet 
om at gudsriget er her på jorden. Et budskab 
der er helt uforeneligt med, at man dømmer 
andre mennesker. 
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For børn & unge

Midikonfirmander
I uge 41 inviteres alle 5. klasses elever 
fra Mariager Skole til “Midikonfirmand”. 
Vi kender allerede en del af børnene fra 
minikonfirmand i 3. klasse og synes, det 
giver en rigtig god sammenhæng at se 
dem i 5. klasse også, inden de kommer 

som 7. klasses konfirmander. 

Vi skal lave drama, synge, på løb, være 
kreative og søndag den 14. oktober 

skal børnene medvirke ved vores festlige 
høstgudstjeneste med efterfølgende 

frokost og auktion.

Børnene fra 5. klasse får en invitation, 
når vi nærmer os.

Gensyn med “gamle” konfirmander 
d. 24. oktober kl. 17.00

Vi præster kommer igennem de mange 
måneder, som konfirmandundervisningen 

foregår til at kende de unge mennesker 
»både med morgenhår og når håret er sat 
til fest og farver på konfirmationsdagen«. 

Men dét at være konfirmeret rækker læn-
gere end til »blå mandag«, og derfor vil 

vi gerne invitere sidste års konfirmander 
til film, pizza og snak den 24. oktober kl. 
17.00 i klostret for hermed også at minde 

dem om, at kirken stadigvæk er der for 
dem, og at vi præster altid står klar til en 

snak om stort eller småt! 

En invitation vil blive delt ud i starten af 
skoleåret.

FAMILIEGUDSTJENESTE
Den 15. november kl.17

er der igen familiegudstjenste med 
fællesspisning. Denne gang er temaet 
“Nadveren – mad og glade dage«. 

Alle kender vi til at spise sammen med vores 
familie, venner eller folk vi ikke kender, og det 
er præcis også hvad vi gør, når vi går til nadver 
i kirken – vi spiser sammen. Ved gudstjenesten 
skal vi høre nærmere om, hvorfor vi har nadver, 

hvordan den foregår, og hvad den har med 
faraoen i Egypten at gøre 

Også her efterfølges gudstjenesten af 
spaghetti og kødsovs i klosteret

Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning 
onsdag d. 5. september kl. 17.

Ved forårets familiegudstjeneste hørte vi om den legendariske Biskop af 
Børglum Stygge Krumpen.

Til efterårets familiegudstjeneste skal vi høre om og måske hilse på 
Mariager Kirke og Klosters grundlægger, den hellige Birgitta. Vi skal høre om 
klosterordenen, om hverdagen i klosteret og om reformationen, som bliver 

enden på klostervæsenet i Danmark.

Efter gudstjenesten er der spaghetti og kødsovs, hygge og leg i klosteret.
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Børn & Unge
Middelalderdag
Igen i år vil Mariager Kirke og Kloster danne rammen for en stor middelalderdag for hele 
provstiets konfirmander. Tidspunktet er nærmere bestemt 1536, hvor reformationen 
kom til Danmark.
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 forlø-
bet 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. Eleverne bliver inddelt i 
hhv. munke- og nonnegrupper nøjagtig som i et middelalderligt kloster.

Det hele løber af sta-
belen onsdag den 26. 
september, vi har brug 
for mange frivillige, og 
interesserede er meget 
velkomne til at henvende 
sig til sognepræst Stine 
Tougaard  61721153

Konfirmationen er en stor begivenhed, ikke 
kun for den kommende konfirmand, men 
for hele familien. Det er helt naturligt for 
konfirmandforældrene at tage aktiv del i de 
praktiske sider af konfirmationen. Men skal 
hele konfirmandforløbet gå op i en højere 
enhed, er det også vigtigt, at forældrene 
forholder sig til konfirmationens egentlige 
indhold – nemlig kristendommen og 
troen.

Derfor vil vi onsdag den 12. september 
kl. 19.30 gerne invitere konfirmandernes 
forældre til en forældreaften i klostret, 
hvor vi udover de praktiske ting i 
forbindelse med undervisningen vil 
fortælle lidt om gudstjenestens form 
og betydning, og hvad kristendommen 
betyder for os mennesker i livet.

KONFIRMANDFORÆLDREAFTEN
Onsdag den 12. september - kl. 19.30-21.30
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Valgkalender
De vigtigste datoer for valget: 

4. september
Der afholdes orienteringsmøde 

kl. 19.30 i Klosteret.
25. september

kl. 19: Tidligste tidspunkt for aflevering 
af kandidatliste.

2. oktober
Kl. 19: Sidste frist for indlevering af 

kandidatlister. 
16. oktober

Kl. 19: Sidste frist for afhjælpning af 
mangler ved kandidatlister. 

Aflysning af valg i sogne med aftalevalg.
13. november 

Menighedsrådsvalg 2012 hvis der 
indkommer mere end en liste.

Studiekreds
“Kristendommen – kort og godt, 
version II«.
Efter sidste års store succes slår Mariager 
kirkes vinterstudiekreds igen dørene op for 
fem spændende aftener i kristendommens 
tegn. Sæt derfor allerede nu kryds i 
kalenderen til vinterens studiekreds. 
Årets vinterstudiekreds er ikke, overskriften 
til trods, en overbygning på sidst års 
studiekreds, men en understregning af 
at kristendommen rummer så mange 
spændende emner, at vi slet ikke er færdige 
med kristendommens hovedlinjer.
De spændende sider af kristendommen som 
vi i løbet af vinterens fem gang vil komme 
rundt om, er: »Skabelsen og Guds billeder«, 
»Menneskets frie vilje«, »Helligånden«, 
»Nadveren«, samt »Kirkehistorien«. 
Så trænger du til en genopfriskning 
eller vil du bare gerne vide mere om 
kristendommen, så slå til og sæt kryds i 
kalenderen. studiekredsen kræver ingen 
større kundskaber end lysten til at deltage.

Datoerne for vinterens studiekreds er: 
torsdag den 10. og 24. januar, 

7. og 21. februar 
samt 7. marts 2013, 

alle gange fra kl. 19.30 til 21.30.

Fortsat fra side 3
Hvad gir det at være med?
Arbejdet med menighedsrådet drives på 
frivillig basis og er ulønnet. I hvert fald i 
en pengemæssig forstand. Dog kan der 
gives et symbolsk honorar til formanden 
samt evt. til kontaktpersonen til personalet, 
kirkeværgen og kassereren. Resten er op til 
dig, men for den, der engagerer sig, er der 
masser af arbejde og udfordringer.
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Ny kirketjener
Når du læser dette blad, har vi 
sikkert ansat en ny kirketjener. 
Karsten Karstensen valgte efter 3 
år at gå tilbage til sit gamle job 
hos skiltefirmaet Villumsign. Vi 
ønsker Karsten held og lykke med 
fremtiden. Samtidig håber vi, at 
den nye kirketjener kommer godt 
i gang med sit nye job, og at alle vil 
bistå med råd og dåd.

Klosterhaven
Her i efteråret går arbejdet med 
renovering af dele af klosterhaven i gang. 
Vi ønsker at få sat skik på arealet nærmest 
bygningen, hvor de gamle pigstens 
terrasser og blomsterbede skal istandsættes. 
Desuden skal vi have beskyttet bygningens 
fundament mod fugt.
Vi håber også at få lavet et stianlæg rundt 
i en del af haven, så også dårligt gående 
kan komme rundt og nyde haven og dens 
reliktplanter.

Lysthus
I havens sydlige ende har vi planer om 
at bygge et lysthus, som kan bruges til 

udendørsundervisning samt som et sted, 
hvor man kan nyde madkurven 

Formanden giver frokost til de flittige havefolk i 

kastaniens skygge. Foto: Mikael Ustrup

og eftermiddagskaffen. Huset skal også 
indgå i planerne om formidling af havens 
reliktplanter og klosterets historie.

Et samarbejde imellem frivillige og 
teknisk skoles tømrerafdeling i Randers
Lysthusets tømrerkonstruktion vil blive lavet 
af elever fra Tradium i Randers, idet det indgår 
i deres undervisning. Beklædningen skal 
vi efterfølgende selv lave, så her efterlyser 
vi friske handymænd og pensionerede 
håndværkere til at give en hånd med.
Der vil også være dele, som vi må bede vores 
lokale håndværksfirmaer om at lave.
Husets er planlagt til opførelse i foråret 2013. 
Kontakt Peter Toubøl hvis du vil være med.

Haven trimmes
Vores frivillige havemænd Kim Elnef og 
Arndt Jessen-Hansen arbejder stadig med 
beskæring, fældning, kompostering samt 
ukrudtbekæmpelse for at få skik på den 
gamle have. De har i et hjørne ud mod 
Kirkestien fundet dommerens gamle 
terasse, som nu bliver frilagt til glæde for 
besøgende.

Menighedsrådet arbejder
af menighedsrådfomand Peter Ulrich Toubøl
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Turister vælter ind
Efter vi har fået fjernet »Privat« skiltene 
vælter det ind med interesserede 
besøgende i haven. Så vores havemænd 
bruger meget tid her i sommerperioden 
på at fortælle om haven, dens planter og 
klosteret.
Klosterhave honning
Haven har også fået 2 bistader, som 
biavleren fra Kærby har stillet op.  Det 
betyder, at du nu kan være heldig og købe 
honning fra Klosterhaven.

Japansk Pileurteskov!
De japanske pileurt 
ødelægger udsigten omkring 
rosenstativerne. Mariagerfjord 
kommune gør desværre ikke 
noget for at bekæmpe dem, 
så folk fra Birgittaforeningen 
prøver at udrydde dem ved at 
holde dem nede. Et projekt der 
kan tage mange år, da de har 
dybe rødder.

Menighedsrådsmøder
Tirsdag d. 2. oktober, Tirsdag d. 30. oktober og  Tirsdag d. 27. november kl. 17.00 

i Klosteret.



Den danske sang er en uddøende ung blond pige!
af Organist Mikael Ustrup

Det sker en gang om året 
- helt af sig selv - at vi har 
fødselsdag.
Sådan en har jeg lige haft 
(på  datoen for mordet i 
Sarajevo hvis nogen skulle 
være nysgerrige nok til at 
kende den  eksakte dato). 
Og jeg fik en gave, som 
jeg er meget glad for. Jeg 
fik George Metz store 
værk »Min danske sang«.
George Metz er, foruden at være en begavet 
skribent og journalist, også historiker og et 
musikalsk menneske, der har interesseret sig 
for den danske sang.
 
Uddøende!
Ja - citatet er ikke mit, men frit husket fra en 
af de dirigenter, der uddanner generation 
efter generation af danske gymnasielærere 
på universitetet. Han klagede sin nød og 
fremstammede i samme åndedrag, at det, 
ungdommen kendte bedst, var engelske 
musical-hits og ikke det arvegods, som en 
jysk organist i 49-års alderen kender til.
 
Vi må gøre noget
Sådan siges der til utallige kirkelige 
krisemøder rundt omkring, når vi i vores 
vildfarelse tror, at folk ikke ved, at vi eksisterer. 
Det kunne jo være, at folk havde valgt de 
kirkelige tilbud fra.
Ikke desto mindre prøver vi/jeg igen med 
dette tiltag.
Seks meget forskellige aftener i sæsonen 
2012-2013 omkring den danske sang.
 
Gode rammer
Der er snart menighedsrådsvalg, og hver 
gang der er det, benytter jeg lejligheden til at 
teste siddende menighedsrådsmedlemmer, 
om de nu også kan indholdet af 
menighedsrådsløftet. (Det er der nu ikke 
så mange, der kan, og det er egentlig også 
ret ligegyldigt). Men i menighedsrådsløftet 

står der: »……  så at den kan 
byde gode vilkår for den kristne 
menigheds liv og vækst.« 
På den baggrund må det siges, 
at menighedsrådene i Mariager 
igennem årene har gjort det godt.
Da vi for fire år siden havde de 
første sonderinger om, hvordan 
klostret skulle eller kunne 
indrettes, havde jeg faktisk kun to 
ønsker: at det fik trådløst Internet 
og at den store sal, vi nu kalder 

munkesalen, blev velegnet til musik, sang og 
foredrag. Og det er den. Har du ikke set den, 
så kig forbi. Det er et »godt-humørs-rum«.
 
Tre sangaftener i efteråret
Det er i disse pragtfulde omgivelser, at 
sangaftenerne og foredrag vil finde sted.
 
Det første onsdag d. 19. september kl. 
19:30, hvor kirkens ad-hoc-dame-kor, vil 
divertere med lidt danske guldaldermusik 
for klaver og to-stemmigt damekor. 
Derforuden tager vi hul på en rejse, der vil 
tage afsæt i George Metz´ udvalg af danske 
sange begyndende med »Drømte mig en 
drøm i nat« (den ældste nedskrevne melodi 
i Danmarkshistorien).
 
Anden sangaften bliver torsdag d. 25. oktober, 
kl. 19:30, hvor vi fortsætter fortællingen om 
danskernes sange. 
 
Sidste aften i efterår/vinter bliver torsdag 
d. 22. november, hvor vi mest skal lytte. 
Der kommer Anders Tranholm-Bjerg 
akkompagneret af Lili Olesen på flygel og 
synger og spiller for os.
 
Jamen, jeg kan jo ikke synge!
Nå og hvad så? Du kan prøve - du kan lytte 
- du kan fornøje dig - og kan du ingen af 
tingene, kan du alligevel få lov til af få en 
kop kaffe, eller hvad vi nu finder på til de 
forskellige aftener.

Hvad har en symfonisk orgelfes�val med Mariager at gøre?
af Organist Mikael Ustrup

10
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Den danske sang er en uddøende ung blond pige!
af Organist Mikael Ustrup

Det er næppe nogen større hemmelig for 
dette blads læsere, at jeg er forholdsvis 
begejstret for kirkens nye orgel (det ville også 
være forholdsvis uforskammet at være andet).
Men jeg er ikke den eneste.
Vigtigst af alt er, at de, som lytter til musikken, 
også kan lide orglet eller dets musikalske 
udbringelser, at organister fra ind– og 
udland kan, er måske ikke så underligt.
Det er i den forbindelse, at koncerten på 
det lidt underlige tidspunkt lørdag d. 10. 
november kl. 11:00 skal ses. - Der er en entré 
på 80 kr. til denne koncert!
 
Dyre instrumenter.
Det er ikke kun Mariager, der har fået 
nyt orgel for nylig. Også den symfoniske 
sal i forbindelse med Musikhuset i 
Aarhus har fået et nyt orgel. Hele dette 
orgel er doneret af Mærsks fond (som 
jo også gav 5 mill. til orglet i Mariager).
At orgler er dyre instrumenter er ikke en ny 
konstatering. Sådan har det altid været. Store 
huse er som regel også dyrere at bygge end 
små huse, orglerne er store huse.
 
Hvad er et symfonisk orgel?
Det er et orgel, der i modsætning til 
kirkeorglet, står i en symfonisk sal, og ofte 
fungerer sammen med et symfoniorkester.
Da orglet i Aarhus blev indviet i 2010, blev der 
afholdt en orgelfestival centreret omkring 
dette instrument, men med koncertmæssige 
afstikkere til andre interessante orgler
- herunder vores kirkeorgel i Mariager.
I 2012 afholdes festivalen for anden gang og 
også denne gang med en koncert i Mariager, 
hvor italieneren Giovanni Feltrin vil sidde 
bag tangenterne. 
 
Hvorfor en italiener?
Den ene grund er, at vi i festivalens bestyrelse 
forsøger at komme vidt omkring i den 
europæiske musikhistorie og musiktradition, 
den anden at symfoniorkestrets chefdirigent 

er italiener, og derfor har vi ret uproblematisk 
kunnet entrere med orgelprofessoren fra 
Norditalien.
Sidst var det en tysker denne gang en 
italiener.
 
Kulturudveksling.
Han spiller et rent italiensk program, og det 
skal blive interessant at høre, hvordan det 
klinger i nordeuropæiske lutherske ører.
Det vil nok være noget anderledes end 
vores tradition, og hvad vi er vant til at 
lytte til i kirkelig sammenhæng, men 
denne form for kulturudveksling er 
præcis en af ideerne bag orgelfestivalen.
Måske vil der oven i købet dukke lidt italiensk 
orgelmusik op til gudstjenesterne i den 
kommende tid.

Giovanni Feltrin er professor i orgel og gregoriansk 
sang ved konservatoriet i Rovigo, og den officielle 
organist i katedralen i Treviso. 
Han spiller et program med udelukkende italiensk 
orgelmusik ved koncerten lørdag d. 10. november kl. 
11.00, hvor der er en let forhøjet entre (80 kr.).

Hvad har en symfonisk orgelfes�val med Mariager at gøre?
af Organist Mikael Ustrup



Grå sommer
af Vibeke Guldberg Madsen

Når sommeren er våd og kold og grå,
er det ret meningsfuldt at huske på,

at kærlighed er rød, grønt er vort håb,
det blå er et symbol på himmeldåb
- små korn af tro til i vort sind at så -.

Hvert hul i skyerne gi’r kig til blåt,
ved solnedgang et pragtfuldt himmelslot

af varme farver, selve ildens glød,
en jubelsymfoni om liv og død,

som véd at overvinde småt og gråt.

Skymasser, regn, formår livsmodet kule
blot momentant og kan slet ikke skjule,

at farverne er gaverne i livet,
så lad os ikke ta’ det grå for givet,

det dølger blot solstråler, varme, gule.

Vi evner ikke pakke solen ud,
vi må fortrøste os på regnbu’ns nådebud 

til Noah, alle-farver-og-nuancer-gaven,
som gi’r os mulighed at finde »haven«,
når sommeren har solskinsunderskud.
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Gudstjenester Andre aktiviteter, i kirke og kloster

September
  2. 10.00 13. søn. e. Trinitatis Matthæus 20,20-28 ST
  5. 17.00 Familiegudstjeneste    ST
  9. 10.00 14. søn. e. Trinitatis Johannes 05,1-15  JDKR
16.  10.00 15. søn. e. Trinitatis Lukas 10,38-42  ST
22. 17.00 Pilgrimsgudstjeneste    JDKR
23.  10.00 16. søn. e. Trinitatis Johannes 11,19-45 JDKR
30. 10.00 17. søn. e. Trinitatis Markus 02,14-22  JDKR

Oktober
  7. 10.00 18 søn. e. Trinitatis Johannes 15,1-1  ST
14. 10.00 19 søn. e. Trinitatis Johannes 01,35-51   JDKR, Høstgudstjeneste
21. 10.00 20. søn. e. Trinitatis Matthæus 21,28-44 JDKR
28. 10.00 21. søn. e. Trinitatis Lukas 13,1-9  ST

November
  4. 10.00 Alle Helgen søndag Matthæus 05,13-16 ST
11. 10.00 23. søn. e. Trinitatis Markus 12,38-44  ST
15. 17.00 Familiegudstjeneste    JDKR
18. 10.00 24. søn. e. Trinitatis Johannes 05,17-29 JDKR
25. 19.30 Sidste søn. i kirkeåret Matthæus 11,25-30 JDKR

December
  2. 10.00 1. søn. i advent Matthæus 21,1-9  ST

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

Musikgudstjeneste for Sødisbakke
Torsdag d. 13. september kl. 10.15 v/Jacob D. Krogh Rasmussen.

Fjordvang:
Fredag d. 28. september kl. 10.00 Stine Tougaard
Fredag d. 26. oktober kl. 10.00 Aksel Breinegaard
Fredag d. 30. november   kl. 10.00 Aksel Breinegaard
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Høstgudstjeneste den 14. oktober med Midikonfirmander
Søndag den 14. oktober fejrer vi høstgudstjeneste i Mariager Kirke. Selvom de i dag er de 

færreste af os, der lever af landbrug, er høstgudstjenesten en god lejlighed til at stoppe op 
og reflektere over alt det, vi hver dag skænkes og har grund til at være taknemmelige for.

I år vil kirkens midikonfirmander (5.klasseselever) deltage i gudstjenesten. I lighed med 
sidste år vil vi opfordre alle til at medbringe “høstens gaver” til gudstjenesten, i form af 
frugt, grøntsager, blomster, honning osv., som efterfølgende vil blive solgt på auktion 

og pengene sendt til Folkekirkens Nødhjælp.   

Kirkebil
Ring til 

Fjordens Taxa

98 57 57 10



Andre aktiviteter, i kirke og kloster
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September
  4. Tirsdag 10.00  Formiddagshøjskole - Klostersalen
  4. Tirsdag 19.30  Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget -   
   Klostersalen 
  5. Onsdag 17.00  Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning  
12. Onsdag 19.30  Konfirmandforældreaften - Klostersalen
18. Tirsdag 10.00  Formiddagshøjskole - Klostersalen
18. Tirsdag 19.30  Aftenhøjskole – Klostersalen
19. Onsdag 19.30  Sangaften - Munkesalen
22. Lørdag 17.00  Pilgrimsgudstjeneste - Kirken
26. Onsdag  8.00  Konfirmand middelalderdag

Oktober
  2. Tirsdag 10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen
  2. Tirsdag 17.00  Menighedsrådsmøde - Klostersalen
  4. Søndag 19.30 Alle Helgen Aftenmusikgudstjeneste - Kirken
  4. Søndag 21.15 Alle Helgen Aftenmusikgudstjeneste - Kirken
10. Onsdag 19.30  Foredrag om Islam og kristendom – Klostersalen
23. Tirsdag 19.30  Aftenhøjskole - Klostersalen
24. Onsdag 17.00  Gensyn med gamle konfirmander - Klosteret
25. Torsdag 19.30  Sangaften – Munkesalen
30. Tirsdag 10.00  Formiddagshøjskole - Klostersalen
30. Tirsdag 17.00  Menighedsrådsmøde - Kirkekontoret
31. Onsdag 19.30  Foredrag om kristendom og Østen religioner i   
   Klostersalen

November
10. Lørdag 11.00  Orgelkoncert, Giovanni Feltrin - Kirken
13. Tirsdag 10.00  Formiddagshøjskole - Klostersalen
13. Tirsdag 19.30  Aftenhøjskole -  Klostersalen
15. Torsdag 17.00  Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning
22.  Torsdag 19.30  Sangaften - Munkesalen
27. Tirsdag 10.00  Formiddagshøjskole - Klostersalen
27. Tirsdag 17.00  Menighedsrådsmøde - Kirkekontoret

SIDSTE NYT
Menighedsrådet har ansat Inga og Arndt Jessen Hansen som kirketjenere. 

De deler fuldtidsstillingen imellem sig.
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Vi byder endnu en gang velkommen til 
en ny sæson, hvor vi har samlet en bred 
vifte af spændende, vedkommende og 
aktuelle emner – Vi glæder os til at være 
sammen med jer og få vores horisont 
udvidet!

Folkekirken i spændingsfeltet mellem 
evangelium, folk og statsmagt
Karsten Nissen er jo kendt som en markant 
debattør i medierne, når det gælder Den 
danske Folkekirke og dens anliggender 
– og han er ikke mindst kendt for at have 
sine meninger om Den Danske Folkekirkes 
fremtidige styring og bredde. 
I foredraget “Folkekirken i spændingsfeltet 
mellem evangelium, folk og statsmagt.” vil 
Karsten Nissen med konkrete eksempler 
beskrive folkekirkens særlige situation 
som en kristen kirke, der er forpligtet på 
evangeliet, samtidig med at den skal være 
et fælles samlingssted for det danske folk 
og samarbejde med statsmagten. Netop i 
disse år er det en udfordring for folkekirken 
at fastholde sammenhængen mellem 
evangeliet, folket og statsmagten.

Tirsdag 
den 23. oktober
Skuespiller og 
forfatter Jytte 
Abildstrøm, 
Forfatter Kirsten 
Kjærulff og Musiker 
Poul Høxbro 

“Hildegardsalon”
For »Hildegard af Bingen” er alt i verden 
gennemlyst af Guds nærvær – alt er helligt: 
Universet, naturen, menneskekroppen, 
lægekunsten – og ikke mindst musikken. 
Den åbner Himlen og løfter mennesket op 
til en dans med englene. – Men i dansen 
med englene, Guds sendebud, får vi styrke 
til at kæmpe mod vores egoisme og alle de 
destruktive kræfter, så vi til sidst kan nå vort 
livs mål: Genforeningen med Ham, der har 
skabt os og alt det skønne, sande og gode 
i verden.
Det vil Kirsten Kjærulff fortælle meget mere 
om udfra sit dybe og engagerede kendskab 
til Hildegard, om hvem hun har skrevet 3 
bøger - I foredraget indgår Hildegards musik 
spillet af Poul Høxbro på pauker og fløjter 
– og Jytte Abildstøm vil svøbe det hele i 
humorens røde fløjl og kærlighedens gyldne 
silke!!
I samarbejde med Folkeuniversitet.

Tirsdag den 13. november
Sognepræst Stine Tougaard, Mariager

Mariabilleder
Vi bliver - i dette foredrag med dias om 
Jomfru Maria – i det kvindelige kristne 
univers, som vi også hørte om i Hildegard 
af Bingen. 
Jomfru Maria har haft en helt central plads 
i kunsthistorien, og en mængde store 
kunstnere har igennem tiden givet deres bud 
på en skildring af hende. Vi skal i foredraget 
nyde en lang række eksempler på, hvordan 
Maria er blevet afbildet og se på, hvordan 
den skiftende teologiske opfattelse af hende 
gennem oldtid, middelalder, renæssance

Tirsdag den 
18. september

Debatmøde med 
Biskop Karsten Nissen,
Viborg
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og moderne tid afspejles i billedkunsten.
Vi møder Maria som den fattige, bly, skræmte, 
unge pige, vi møder hende som den 
guddommelige himmeldronning, vi møder 
hende som udfordrende Madonna, som 
den lærde belæste kvinde og i mange andre 
skikkelser. Vi skal høre om Marias storhedstid 
i middelalderen og om Luthers »opgør« med 
hende, der slet ikke er så markant, som man 
måske tror. Selvom han begrænser hendes 
frelseshistoriske betydning, bibeholder hun 
en stor plads i hans hjerte.
Vi kommer omkring kalkmalerier fra det 3. 
århundrede, russiske ikoner, samt kunstnere 
som Leonardo Da Vinci, Dante Gabriel 
Rossetti, Boticello, Edvard Munch, Arne 
Haugen Sørensen og andre.

Tirsdag den 4. december
Cand. mag Helle Bie Frisman, Spentrup 

Oprørske kvinder i Blichers forfatterskab
Der er mange oprørske kvinder i Blichers 
noveller. Hvad gør de oprør imod, og hvilke 
konsekvenser får oprøret for dem selv og 
deres omgivelser? Er kvinderne i nogle 
miljøer mere oprørske end i andre?
Foredraget vil belyse disse spørgsmål ud 
fra novellerne: »En Landsbydegns dagbog«, 

»Sildig Opvaagnen« og »Hosekræmmeren«, 
men også andre noveller bliver inddraget.
Vi tager denne aften fat på den første af to 
lokale forfatterskaber i denne sæson. 
I samarbejde med Folkeuniversitetet

Tirsdag den 22. januar
Højskolelærer og fortæller Ditte Krøgholt
Selma Lagerlöf “Jerusalem”

Det er snart rigtig mange år siden, vi har haft 
Ditte Krøgholt til en fortælleaften, så nu er 
det på tide!
Selma Lagerlöfs “Jerusalem” bygger på 
virkelige begivenheder i Selma Lagerlöfs 
samtid. I en landsby i Dalarne kom 
beboerne under så stærk påvirkning af en 
vækkelsesprædikant, at 40 af dem brød op fra 
deres gårde og alt, hvad de ejede, og rejste til 
Jerusalem for at leve i et kristent fællesskab.
I fortællingen lever vi os ind i de voldsomme 
lidenskaber, der drev disse mennesker.

Romanen er filmatiseret, så 
mange af jer har måske set 
den og kender historien.

I samarbejde med Folke-
universitet.
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Tirsdag den 19. februar
Museumsinspektør Lise Andersen, Hadsund
Hans Kirk

Hans Kirk blev født i Hadsund i 1898, men 
nåede kun at bo her indtil han 10 år gammel 
blev sendt på kostskole i Sorø. Selv om han 
kun boede her i 10 år, gjorde barndommens 
Hadsund så stort et indtryk på den følsomme 
dreng, at han ofte i sit forfatterskab brugte 
sine erindringer om den lille nybyggerby og 
dens indbyggere som kilde til inspiration.
Museumsinspektør Lise Andersen vil 
indledningsvis fortælle om lægesønnen 
og forfatteren Hans Kirk set ud fra en 
lokalhistorisk vinkel, og herefter vil hun 
i ord og billeder tage os på vandring i 
Hans Kirks Hadsund. Teksten hertil er en 
sammenstykning af Hans Kirk citater, der 
beskriver den lille by og dens mennesker i 
begyndelsen af 1900-tallet. 
Billederne er hentet fra Hadsund Museums 
Lokalhistoriske Arkiv, der har en stor samling 
af gamle Hadsund billeder.

Tirsdag den 19. marts
Pianist og entertainer Thyge Thygesen, Århus
3x Andersen
Som vanligt slutter vi med et musikalsk 
indslag, hvor vi også får lidt ekstra mad og 
drikke.
Thyge Thygesen vil fortælle om de tre - H.C. 
Andersen, Kaj Norman-Andersen og Benny 
Andersen i et hyggeligt causeri krydret med 
anekdoter – og han vil både synge og spille 
med og for os – En festlig afslutning på en 
forhåbentlig god sæson!
I samarbejde med Folkeuniversitet.

Alle aftener foregår i Klostret - og vi 
starter kl. 19.30. Pris 250,00.

Tilmelding til højskoleaftnerne 
kan ske fra 1. september til 

Britt Lægsgaard 
Telefon 6172 7017
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Regn, roser og ræve
af Britt Lægsgaard

I sorte stæres tusindtal
som slørdans under solen

vor skaber kender fuglefald
ved hvert et sving af kjolen.

Skønt flugt er lang
før fuglesang,

så finder hver sin mage
de første forårsdage. 

(KEL)

Indtil nu – start juli – har sommeren – eller 
hvad man nu kan kalde den slags vejrlig, vi 
har for tiden - så absolut været præget af 
regn, regn og atter regn! - - og dog – Når 
man bor midt i Vorherres frie og åbne natur, 
så lærer man at udnytte hvert solstrejf, og 
der har altså faktisk ikke været så få, når vi 
sådan regner efter. (Nu har vi fået en ekstra 
mulighed for at regne efter, fordi vi har fået 
solceller på taget – og de »husker« ikke galt, 
hvilket vi sommetider gør, når der har været 
solskin i tre dage, og vi har glemt (heldigvis!), 
at det har regnet en halv sommer – eller 
omvendt!) 
Regnen har selvfølgelig gjort, at alt står i 
grønneste fulde flor, men samtidig har regn 
(og kulde)forsinket en del blomstring, men 
så skal jeg da love for, at den blomstring er 
kommet nu!

Roser uden blomster - -
På min barndoms legeplads i Århus voksede 

der hele hegnet rundt nogle gule »vilde« 
roser, som jeg altid har elsket, men aldrig 
haft mulighed for at have i min have (jeg 
ved faktisk heller ikke, hvad de hedder?!) 
– Her i skovhaven er der jo rig mulighed for, 
at noget kan vokse »vildt«, så for en del år 
siden ønskede jeg mig sådanne »vilde gule« 
roser – og jeg fik to (af en med forstand på 
den slags.)  - Jeg glædede mig meget til det 
følgende års blomstring, og ved forårstide 
klippede jeg dem ned, som man jo gør med 
roser(!) – På ca. samme tid havde jeg hjemført 
en Birgittarose fra Vadstena – det er også en 
såkaldt »vild« rose (vist en type æblerose?) - 
og den fik selvfølgelig samme behandling.
En del år er gået – og aldrig har jeg set en 
blomst! – Jeg har spurgt mange mennesker 
(også på en planteskole), men ingen har 
kunnet forklare mig hvorfor, eller hvad jeg 
skulle gøre. 
Vi har under alle vore æbletræer plantet 
»almindelige« roser, så de kan klatre op 
og pynte i de grønne træer, og de trives 
og blomstrer. Da vi satte flere æbletræer, 
besluttede vi at flytte de vilde roser, for det 
kunne jo være, det hjalp – men nej, stadig 
ingen blomstring, men en stor frodig grøn 
rosenbusk.
Sidste år spurgte jeg så igen på en 
planteskole, men igen intet konkret svar 
(nærmest: Så skift dog de roser ud!) – men 
den unge mand foreslog, at jeg jo kunne lade 
være med at skære dem ned om foråret og så 
se, om det evt. hjalp – ikke at han troede det, 
men så havde jeg da forsøgt.
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Endelig blomstring!
Altså, da foråret kom, lod jeg dem være 
– ranglede og høje som de var, og så 
netop nu– efter ca 10 års venten – står 
mine to gule vilde roser i fuldt flor tillige 
med Birgittarosens sarte ceriserøde!!(se 
foto)– Sådan! – Nu gætter jeg på, at en del 
mennesker i denne rosenby tænker, at jeg 
jo blot kunne have spurgt dem, men jeg 
var jo så sikker på, at jeg skulle skære dem 
ned hvert forår – ligesom jeg gør med Rosa 
Rugusa og de mange æbleroser, vi satte de 
første år, vi havde skovhaven – og de kommer 
da hvert år med total fuld blomstring – selv 
efter hårdhændet nedskæring!

Da vi i sin tid fældede og ryddede skoven 
og lavede den til skovhave, lod vi en lille vild 
hvid rose stå i et hjørne af græsset, fordi den 
jo var ganske køn med sine røde knopper, der 
efter udspring har hvide kronblade og gule 
støvbærere og bærer en mangfoldighed 
af blomster med en vidunderlig duft – en 
såkaldt småblomstret rose. – Den er aldrig 
klippet ned, for den må jo gerne brede 
sig, hvor den står – og det gør den - og 
blomstrer(se foto) – og her kunne jeg måske 
have lært noget - - 

Nok et roseneventyr
Da vores yngste datter blev student for 
mange mange år siden, købte vi en stor 
smuk elfenbensfarvet rose, der først har 
gule knopper og så ved udspring har store 
smukke fyldte elfenbensfarvede hoveder, 
der dufter himmelsk! (Jeg ved ikke, hvad den 

hedder – jeg har så lidt forstand på roser, 
men uendelig megen glæde af dem) – Den 
blev plantet op ad et meget bart stykke mur 
i Præstegården, så den kunne understrege 
studenterfesten med sine sarte smukke 
knopper.

Siden er den vokset og har bredt sig – og 
har givet megen glæde og duft. Det sidste 
år, vi boede i Præstegården væltede den i en 
storm – både ud fra muren og op af jorden. 
Vi tænkte – »den gider ikke mere, når vi ikke 
skal bo her« (!) – lad os prøve at tage den 
med. – Som sagt så gjort, vi gravede den 
op med et mægtigt rodnet, og placerede 
den midt i skovhaven på et varmt og godt 
sted, hvor den både fik sol og næring. Den 
blev plejet og passet, og det følgende år 
kom nogle få fine knopper, det næste år 
endnu flere. De tykke gamle grene gav op, 
og nye kom til i det smukkeste grønne flor, 
og i år er alle grene »nye« med de smukkeste 
fyldte roser, man kan tænke sig, og hvis den 
bliver ved med at vokse sådan, skal vi have 
hegn om den til støtte, så den ikke vælter 
igen (se foto). – Joh, selv gamle vækster med 
stort rodnet kan tåle at blive flyttet – og her 
tænker jeg ikke kun på planter - -



23

Dyrelivet
Inden jeg nu helt fortaber mig i floraen, må 
faunaen jo ikke glemmes – Vort fastboende 
harepar nåede da også at sætte killinger, der 
frimodigt løb rundt i skovhaven, som var den 
deres (hvilket den jo også er) – og et stykke 
hen i foråret opdagede vi en påbegyndt 
sommerrævegrav – der dog ikke blev færdig, 
før den åbenbart fandt et andet og bedre 
sted. Det havde da ellers været morsomt at 
se ræveunger lege i de tidlige morgentimer, 
efter at harefamilien var draget af.
Fuglelivet trives som aldrig før – og bliver 
mere og mere mangfoldigt. Skovskaden 
har fast stadeplads – den røde flagspætte 
er bogstavelig talt »flyttet ind« – og 
kernebideren er en hyppig gæst – og de 
trives alle godt i skøn forening med musvitter, 
spætmejser, gråspurve, hvide vipstjerter (de 
holder sig nu mest til jorden) og solsorte, 
som jo alle pt er de hyppigste gæster på 
fodergrenen – og jeg skal love for, at de 
kommer med afkommet og tager for sig af 
godterne, der hænger der! Det eneste vi har 
savnet i år er stære. Måske skulle vi ønske 
flere nye stærekasser. Det kan jo ikke passe, 
at det kun er naboerne, der skal have glæde 
af den smukke stankelbenæder ! 

 - - men midt i alt det skønne og frodige i 
»paradiset« findes jo slangen - og hos os her 
i skovhaven hedder den »dræbersneglen«! 
– Vi har ALDRIG haft så mange – vi slår 
hundreder ihjel hver dag i det lønlige håb, at 
da de jo hvert fald ikke bringer mere afkom 
til verden, må der over tid blive færre, og så 
kan det jo være, at de resterende - hvis der 
bliver sol og varme – trækker sig tilbage til 
den mere skyggefulde skov, hvor der jo er 
rigeligt at spise af – men måske smager vore 
planter bedre!!

Vor skaber sy´r med solens sting
til støvet sommerklæde,

som biting sluttes støvets ring
med sommersødme-glæde.

Et skaberspor
er blomsterflor,

der bæres rundt på vinger
til tegnet af Guds finger.

(KEL)

I ønskes alle en god og forhåbentlig solrig 
sommer (det meste af den er vist gået, når 
dette blad udkommer) – med blomsterflor 
og rosenduft i rosernes by!
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Kristendommen og verdens religioner
Program efterår 2012
Hver anden tirsdag, 
kl. 10.00 – 12.30 i Klosteret (1. sal) 
Bemærk! ændret ugedag og tidspunkt!

4. september
Klaus Frisman, Spentrup: 
Møde med Grækenland i antikken og i 
nutiden.

Foredraget 
beskæftiger sig med 
kendte danskeres 
genopdagelse af det 
klassiske Grækenland 
og belyser det land, 
som danske turister i 

dag valfarter til.
Mange danskere har slået sig ned permanent 
især i Athen, og Danske Sømands- og 
Udlandskirker har derfor i en årrække haft 
præster i landet.
Foredraget ledsages af lysbilleder.

18. september
Anne Lise Brok: 
»Fængselspræsten er fangernes ven«.
De indsatte har mange farver, kulturer og 
religioner, er kloge og mindre kloge. Nogle er 
ødelagte, andre har måske en chance for et 
liv uden kriminalitet senere. Men alle har en 
drøm om et liv uden for fængslet. Det er den 
hverdag Annelise Brok kender fra sit arbejde 
som fængselspræst i Horsens Statsfængsel.

2. oktober
Henrik Kruse: Hejmdal, 
Kræftpatienternes hus i Århus 
I Hejmdal er der på alle måder højt til loftet. 
Der er åbne rum og åbne arme. I Hejmdal 
kan man høre, at livet ikke går i stå, selv om 
man har fået kræft. Her findes rådgivning, 
men også mulighed for kreativ og fysisk 
udfoldelse og socialt samvær, og måske et 
skub til at komme videre med livet. H.K. vil 
fortælle hvorfor det er vigtigt med sådan et 
hus. 

30. oktober
Palle H. Steffensen, Vraa: 
Søren Kierkegaard & kærlighedens gerninger
Hvis kærligheden er afhængig af, om 
følelserne også er der i morgen, er det en 
ulykkelig kærlighed. Hvis den derimod 
bindes til buddet om at elske næsten 
som os selv, er der forbindelse til det 
evige. Om spændingsforholdet mellem 
den almenmenneskelige og den kristne 
opfattelse af begrebet kærlighed.

13. november
Lene Lundsgaard genfortæller Suzanne 
Brøgger: »Sølve« »Mosebog og memoirer 
– 8000 års danmarkshistorie og dagligliv 
set fra min vindueskarm i Løve.« 
Bogen er en blanding af erindringer, 
egnshistorie og essays med mere, en 
kærlighedserklæring til en landsby langt 
ude på landet i Danmark, skrevet med S.B.’s 
sædvanlige kritiske pen, og et godt greb i 
den store litterære kuffert.

27. november 
Film – titel meddeles senere.

11. december
Juleafslutning – som sædvanlig ved lokale folk.

Formiddagshøjskolen
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Som en udløber af vinterens studiekreds, 
slår Mariager kirke dørene op for to 
spændende foredrag under overskriften: 
»Kristendommen og verdens religioner«. 
Foredragene er for alle, der ønsker at blive 
klogere på kristendommens forhold til andre 
religioner. Deltagelse i vinterens studiekreds 
er ingen forudsætning. 
Foredragene afholdes i Munkesalen i Klostret, 
og efterfølgende er der kaffe og mulighed 
for at stille spørgsmål til foredragsholderne.

Kristendommen og Islam- 
Onsdag den 10. oktober kl. 19.30 
Ved sognepræst, cand.theol. og ph.d. Ray 
Carlton Jones, Kristrup, tidligere ekstern 
lektor i gammeltestamentlig teologi ved 
Århus Universitet og medlem af Århus Stifts 
Udvalg vedrørende islam og kristendom.
Om foredraget skriver Ray Carlton Jones: 
»Det, jeg kunne ønske, at kristne vidste 
om muslimer, og det, jeg kunne ønske, 
at muslimer vidste om kristne«. Islam og 
kristendom – ligesom jødedom! – er i 

grunden videreudviklinger og fortolkninger 
af Det gamle Testamente.  Vi vil se nærmere 
på, hvad disse religioner har til fælles, og 
hvori forskellene består.  

Kristendommen og Østens religioner  
Onsdag den 31. oktober kl. 19.30. 
Ved Pastor Leif Vestergaard, Århus.
Om dette foredrag skriver Leif Vestergaard: 
»Den kristne kirke står i dag overfor nye 
udfordringer. I Danmark præges kirken 
af traditionstab, mødet med islam og 
påvirkning fra Østens religioner. Kirken er 
»under ombygning« både hos os og ude i 
verden, og Folkekirkens religiøse monopol 
i det danske samfund er ikke længere så 
selvfølgeligt. I de seneste årtier har elementer 
fra Østens religioner influeret danskernes 
religiøse holdninger. Hvad sker der, når 
man udskifter troen på opstandelse med 
reinkarnation og erstatter troen på tilgivelse 
med karma? Hvad er egentlig forskellen på 
det Buddha lærte og det, Jesus forkyndte, og 
har det betydning for synet på mennesket, 
etikken og de grundlæggende værdier?«

Vel mødt til to meget spændende og 
aktuelle foredrag i Mariager kirke.

Jacob Duevang Krogh Rasmussen.

Kristendommen og verdens religionerFormiddagshøjskolen
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Igen og igen
Debatindlæg fra Kristeligt Dagblad d. 16/6-12 af Sognepræst Marianne Christiansen

Igen og igen svigter folkekirken totalt - 
som alle andre menneskeordninger

Sognepræst i Løgumkloster Marianne Christiansen

»DER ER BRUG FOR en ny vej frem efter 
folkekirkens totale svigt.« Sådan lyder 
overskriften på en kronik i Kristeligt Dagblad 
den 14. juni af Børge Haahr Andersen og 
Henrik Højlund. Og det kan man kun være 
enig i.
Igen og igen svigter folkekirken totalt – 
ligesom alle andre menneskelige ordninger, 
der skal bære evangeliet om befrielsen og 
fornyelsen i Kristus videre. Gang på gang 
svigter folkekirken i velbehagelighed og 
navlepilleri og oppustethed. Og senest 
i debatten om vielse af to mennesker af 
samme køn.
I stedet for at glæde sig over, at evangeliet 
endelig er trængt så langt ind i kulturen, at 
mennesker i dette land ikke længere officielt 
fordømmes eller ringeagtes på grund af 
deres køn eller seksualitet, er der en mukken 
over, at det bestemt vil ødelægge det hele 
for flertallet, hvis mindretallet skal have lov at 
bede om Guds velsignelse over et samliv, der 
er anderledes end flertallets.

I stedet for at forsøge at efterleve Jesu utallige 
ord om barmhjertighed, ejendomsløshed, 
kærlighed til den fremmede, den fattige og 
den nødlidende går tiden med at digte på, 
hvordan Jesus bestemt ville have været for 
det monogame ægteskab mellem mand 
og kvinde og absolut imod et forpligtet 
kærlighedsforhold mellem to mennesker af 
samme køn – hvis han da havde sagt noget 
om det.

I stedet for at bemærke, hvad Paulus egentlig 
kritiserer i sine breve – nemlig at kristne for 
eksempel fører retssag imod hinanden og 
ikke hellere giver afkald og lader den anden 
få ret – kastes al opmærksomheden på, at 
han i forbifarten nævner, at han, som alle 
andre rettroende jøder i hans samtid, fandt 
det vederstyggeligt, at mænd lå med mænd 
(1. Kor. 6).
Hans sidebemærkninger gøres til 
hovedanliggender, mens hovedanlig-
genderne om frihed i Kristus og om 
retfærdighed frem for selvretfærdighed 
åbenbart bliver ligegyldige.

Moseloven, som påbyder at udrydde 
mennesker, der forsynder sig imod 
den seksuelle renhed, der skulle præge 
israelitterne (3. Mos. 18 og 20), gøres glad 
og gerne til målestok for livet som kristne i 
det tredje årtusinde. Der er dog en klædelig 
tøven over for at følge skriftens ord også i 
strafudmålingen.
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Jeg er kvinde. Jeg er oven i købet 
venstrehåndet – altså lidt til en side. 
Og alligevel har jeg fået lov til at få en 
uddannelse og bruge den hånd, der vender 
forkert i de fleste menneskers øjne. Og der er 
endda nogen, der mener, at jeg selv med mit 
køn har lov til at tale og fortælle evangeliet 
videre – forkynde Guds ord, for nu at sige det 
lige ud – og døbe og uddele nadver med den 
forkerte hånd. Den var aldrig gået på Moses’ 
tid. Måske ikke engang på Paulus’.
Men vor Herre, som ikke havde så meget imod 
de anderledes og kønnets urenhed, satte en 
bevægelse i gang for alle undertrykte, som 
gik endnu længere, end Paulus havde fantasi 
til. Og den er siden vokset således, at sådan 
en som jeg nu har lov at færdes og tale frit 
og stå for alteret i en kirke. Det er jeg dybt 
taknemmelig over.

Derfor er det mig ganske uforståeligt, at 
vi ikke i folkekirken kan glæde os og fryde 
os over, at det endelig blev muligt for alle 
mennesker at bede på deres knæ om Guds 
velsignelse over det ægteskab, de indgår i, og 
høre evangeliet også ind i den situation. Det 
er en nådefuld tid!

På en måde har folkekirken svigtet totalt 
i denne sag. Især vi mange, der stiltiende 
eller med misforstået høflighed lader det 
stå uimodsagt, at et mindretal bliver gjort 

til syndebuk – igen. Det hedder sig, at det 
er kirkesplittende, at homoseksuelle kan 
indgå ægteskab i kirken: »Der er tale om 
et opgør med kristen tro, som det er blevet 
forstået af hovedstrømmen af alle de 
kristne kirkesamfund i 2000 år.« (Andersen 
og Højlund). Så sandt. Men selvom det kan 
gøre ondt, så er det ingen ulykke, at kirken 
bliver splittet, eller at der sker et opgør med 
hovedstrømmens fortolkning af den kristne 
tro.

Det er sket før. Det hedder reformation. Og 
kirken skal hele tiden reformeres – hele tiden 
besinde sig på, hvad evangeliet egentlig 
betyder – lige nu, blandt mennesker, der 
lever og lider og elsker og svigter.
Sandelig er der brug for en ny vej frem efter 
folkekirkens totale svigt. Jeg håber, at den 
vej må være, at vi i folkekirken begynder 
at bruge kræfterne på at forkynde og dele 
evangeliet og glæden over, at vi er befriet fra 
synden og døden og Djævlen til at leve med 
hinanden i kærlighed så godt, vi nu kan, som 
dem, vi er skabt som og blevet til.

Andersen og Højlund ville måske have 
glæde af at læse Apostlenes Gerninger 
kapitel 10. Her bliver Peter omvendt fra sine 
nedgroede meninger om, hvad Gud kalder 
rent og urent. Sådan kan også vi, om Gud vil, 
finde nye veje.

Bygmarker klar til høst - set fra Hou mod Hohøj.
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Nyt fra Birgittaforeningen

Sensommervandringen bliver i år en 3 dages 
pilgrimsvandring arrangeret i samarbejde 
med Viborg Pilgrimscentrum og Mariager 
Kirke.
Vandringen starter i Viborg torsdag 
den 20. september og afrundes med en 
Pilgrimsgudstjeneste i Mariager kirke lørdag 
den 23. september.
Ruten Viborg – Hobro – Mariager er på 
ca. 55 km – og går gennem naturskønne 
omgivelser - fra kirke til kirke – og slutter 
med sejlads over Mariager Fjord fra Bramslev 
Bakker. 

Alle er velkommen til at deltage enten nogle 
timer undervejs, -  en enkelt dag eller på hele 
vandringen.

Program kan afhentes i Mariager Kirke eller 
rekvireres hos Birgittaforeningen på tlf. 
98542424  eller  tlf. 98522441. 

Se evt.  også www.mariagerkirke.dk/birgitta  

Den yngste pilgrimsvandrer: 
Asta Strange Andersen med æbelroser i håret.
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Glimt fra Birgittaforeningens vandringer sommer 2012: 
Per Edgar Jørgensen’s foto’s fra sommerens første vandring : 
Den kulturhistoriske vandring, den 4. maj 2012.
Midsommervandringen med Bernt Løjtnant, den 22.6.2012
Temaet var Æblerosen/Birgittarosen.
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Præste- & kirkekontor, Klosterstien 12, 9550 Mariager. Tlf. 98 54 11 53
Respektér venligst om muligt, at mandag er fast fridag for kirkens personale.

AdresselisteSiden sidst
Mynthe Lund Jørgensen

Bjørn Kann Ogstrup Lunde
Neija Houlberg Roskov

Isabell-Zoe Almar

Anastazia Victoria Bachmann Olofsen
Melanie Haugstrup Winther

Bertram Junker Jensen
Alberte Sloth Pugholm

Døbte

Begravede
Egon Arthur Peder Sørensen
Kamma Poulsen født Jensen

Søren Karl Møller
Egon Andersen Sørensen

Jørgen Falk
Mogens Rosenbeck Svenningsen

Verner Viig
Ib Edward Nielsen

Vagn Jensen, Svenstrup Kirkegård

Else Hein Larsen født Pedersen
Kirsten Marie Sørensen født Grøn

Laila Judith Thomsen
Marius Kristen Kristensen

Jens Clausen Madsen
Peter Faurholt Sidelmann

Karen Margrethe Sørensen født Svendsen
Hanne Riishøj Munk

Viede
Annie Nielsen & John Christensen

Christina Bøss Kirkegaard & Morten Bock Sørensen
Helle Charlotte Riise & Thomas Henning Walbom
Louise Roulund Callesen & Mads Andie Pedersen

Lene Brohus & Christian Richter Pedersen
Rikke Møller Jensen & Torben Hofmann Bisgaard

Maja Clausen & Benny Rysz
Rikke Sloth Henriksen & Thomas Pugholm Nielsen
Jeanett Skjødt Hansen & Jan Randrup Kristiansen

Velsignede
Marit Larsen & Jens Kristian Bech

Kristine Thejl-Winther & Kasper Winther
Trine Rødgaard & Jens Rødgaard

Handy havemænd og -kvinder søges.
Klosterhaven og udstillingslokalet i klosterbygningen skal formidle historien om 

vores kirke og kloster. Derfor har vi brug for praktiske mænd og kvinder, der kan 
hjælpe til på forskellig vis så som forskelligt havearbejde: pasning af roser og 

relikteplanter, beskæring og fældning af buske og træer, eller bygning af 
havens lysthus: bræddebeklædning, tagpap, maling og lægning af 

gulvklinker fra klosterbygningen. 

Kontakt Arndt Jessen Hansen tlf.: 28512355.
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“Chr. Christiansen synger i anlægget ved en tidligere pilgrimsvandring”.

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
sto@km.dk
Mariendalsvej 4,
8940 Randers SV
Træffes efter aftale

Sognepræst
Jacob D. Krogh Rasmussen

Tlf. 21 44 10 54
jdkr@km.dk

Klosterstien 12,
9550 Mariager

Træffes efter aftale

Sekretær
Elsebet Hesselberg

Tlf. 98 54 11 53
elsebet@mariagerkirke.dk

Klosterstien 12, 9550 Mariager
Træffes torsdag kl. 10-14,

eller efter aftale

Organist
Mikael Ustrup

Tlf. 61 35 54 47
mikael@mariagerkirke.dk

Klosterstien 12,
9550 Mariager

Menighedsrådsformand
Peter Ulrich Toubøl

Tlf. 98 54 15 59
peter@mariagerkirke.dk

Bjerregårdsvej 4,
9550 Mariager

Kasserer
Sven Kjærgaard

Tlf. 98 54 25 40
sven@mariagerkirke.dk

Vestparken 68,
9550 Mariager

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

Kirketjener / Kirkeværge
Arndt Jessen Hansen
Tlf. 24 24 40 97
arndt@mariagerkirke.dk 
Fjordparken 13
9550 Mariager 

Mariager Kirkekasse
Regnskabsfører Lene Smidt
Tlf. 44 45 06 93
ls@kvistjensen.dk 
Kvist Jensen A/S
Ved Stranden 1
9560 Hadsund

www.mariagerkirke.dk
Redaktion: Stine Tougaard, Jacob Krogh Rasmussen  & Peter Ulrich Toubøl.

Bladet uddeles af frivillige. Uddelingskordinator Vibeke Guldberg, tlf. 98 54 21 22.
Lay-out, dtp og trykansvarlig: Stender & Holmriis, tlf.  51 358 368

Adresseliste

2. Kirketjener
Inga Hansen
 Tlf. 24 24 40 97
inga@mariagerkirke.dk
Fjordparken 13
9550 Mariager

Døbte

Begravede



Alle Helgen Aftenmusikgudstjeneste.
Søndag d. 4. november kl. 19.30 og 21.15

Alle Helgens søndag opfører vi igen i år et meditativ multimedieshow med 
afspilning af sange sunget af den nu afdøde country og western musiker Johnny Cash.

Menighedsrådsvalg 
Kom til orienteringsmøde om 

menighedsrådsvalget 

Tirsdag d. 4. september kl. 19.30 
i Klosteret.

Der vil blive orienteret om menigheds-
rådets arbejde i den forgange periode 

samt om opstillingsreglerne. 

Bagefter vil der være mulighed for at 
opstille en eller flere lister. 

Menighedsrådet er vært ved kaffe, brød 
og en forfriskning.

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 der 
bliver vist billeder og sang-
tekster i en dansk oversæt-
telse. 

Desuden vil der blive 
oplæst bibelcitater, der 
henviser til sangenes 
tekster. Det hele varer 
godt en time og vil 
blive vist to gange. Der 
er gratis adgang for 
alle, som vil opleve en 
meget stemningsfuld 
og speciel Alle Helgen-
Musikgudstjeneste.   

Højskoleaftener 2012-13
Pris 250 kr. for 7 foredrag*

Tilmelding: Britt Lægsgaard

32 16 95 50 el 61 72 70 17

*Hvis du samtidig tilmelder et nyt medlem 
sparer I begge 25,-kr. 

Alle højskoleaftener foregår i den 
nyistandsatte Klostersal, 

Klosterstien 12, 1. sal. 
Der er elevator til dårligt gående.

Se mere på 
www.mariagerkirke.dk

http://www.mariagerkirke.dk

