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kirkerummet i kirken i Solvang

TAK
Efter ni år på kirkegården har vores 
kirkegårdsmedarbejder Gert Jensen 
valgt at gå på efterløn.
Menighedsrådet vil gerne rette en stor 
tak til Gert for hans store indsats på 
kirkegården, vi ønsker Gert held og 
lykke i fremtiden.



Flot stor og hvidkalket med rødt tegltag og med 
karmtakker på tårnet, står kirken ud til vejen 
– en kirke som så mange i Danmark, en rigtig 
”landsbykirke”, som den ser ud, når vi lukker 
vores øjne og tænker på en dansk landsbykirke.

Bethania Lutheran Church i Solvang

Indgraveret på prædikestolen stod der med store 
svungne bogstaver ”Sallig ere de som høre Guds 
ord og bevare det” og på korets smukke glas-
mosaik stod der ”Jeg er livets brød. Den, som 
kommer til mig skal ikke hungre, og den, der 
tror på mig skal aldrig tørste” med citatet fra 
Johannes evangeliet 6, 35. Og på alteret under 
en flot baldakin af nygotiske udskæringer stod 
Thorvaldsens Kristus figur. 
Den, som i original pryder domkirken i Køben-

havn, og hvor Kristus slår ud med armene, som 
for at byde alle ind i hans kærlighed. 
Welcome – det er godt at være hjemme. Der var 
bare det, at vi – min familie og jeg – ikke var 
hjemme i Danmark! Vi var i Amerika, nærmere 
bestemt Solvang. Den californiske by grundlagt 
af danske udvandrere og vi var netop blevet budt 
”Welcome” i byens kirke af Pastor Chris, som 
smilende og imødekommende havde åbnet kir-
ken for os.
Pastor Chris en fuldblodsamerikaner var stolt af 
sin kirke, som alle vi præster jo er, og han for-
talte om kirkens liv og de mange arrangementer 
de havde; også kirkegangen var god. Men da jeg 
spurgte ham, hvor ofte de prædikede på dansk, 
her i den danskeste af byer i Californien, som 
rummer både Rundetårn og Dybbølmølle og 
enhver restaurant med respekt for sig selv ser-
verer smørrebrød og hakkebøf med brun sovs, 
blev han stille. Han forklarede, at de ikke læn-
gere havde gudstjenester på dansk. For det var 
jo ikke nogen ”dansk” kirke, men menighedens 
kirke – og menigheden var jo amerikanere, som 
talte engelsk! Et ganske fornuftigt svar må man 
sige. Hvorfor holde gudstjeneste på dansk, hvis 
ingen forstår det – for ganske rigtigt som pastor 
Chris også siger ”det er jo menighedens kirke.”
Sådan udvikler kirken sig jo, samtidig med at 

den vedbliver med 
at være den samme 
– her tænker jeg ikke 
bare på det ydre, kir-
kens udseende hvad 
enten det er i Sol-
vang eller i Mariager 
– men på indholdet, 
omdrejningspunktet, 
forkyndelsen af Jesus 
Kristus som menne-
skets frelser og hvad 
det betyder, og ikke 
mindst hvordan det 
skal forstås i vores 
tid – i vores liv – den 
del af kirken må der 
aldrig laves om på. 
Men alt det andet – 
hvordan rammerne

skal være, hvordan gudstjenesten skal foregå, 
til hvilken musik, og hvilke arrangementer – for 
børn, unge, midaldrende, ældre - som skal vokse 
op omkring kirken. Det har altid udviklet sig - 
det er jo menighedens kirke – det er jo vores alle 
sammens kirke. 
Altid kan man jo komme til enten os præster eller 
til menighedsrådets medlemmer, hvis man gerne 
vil engagere sig i og udvikle det rige og mangfol-
dige kirkeliv vi, som menighed har, her i Mari-
ager, som også nærværende kirkeblad vidner om. 
Men i år er der en ekstra god chance, for dette 
år byder også på valg til menighedsrådet, som er 
menighedens forlængede arm og derfor udstikker 
rammerne for, hvordan vores kirke skal være her 
i Mariager. Så hvis det frister, ikke bare at være 
menighed, men også sætte mening bag, så mød 
op til opstillingsmøde til menighedsrådet tirsdag 
den 13. september kl. 19.30 i Klostersalen og hør 
mere om menighedsrådets arbejde og kirkens liv.

Kirken i LA: Den danske kirke i Sydcalifornien

Den hvide landsbykirke vi mødte i Solvang, var 
ikke den eneste hvide landsbykirke, vi oplevede 
– også Los Angeles har én. 
Og her var der gudstjeneste og prædiken på 
dansk én gang om måneden, for det var den dan-
ske kirke i LA – og sådan ville menigheden her 
gerne have det – for det er jo menighedens kirke! 
Det tror jeg ingen tager skade af at blive husket 
på engang imellem.

”Welcome” kære menighed – det er jeres kirke.

Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen

”Welcome”
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Kirken i verden - Hong Kong
Del 3 af artikelserien om den politiske, so-
ciale og religiøse situation i Hong Kong, 
skrevet af en social aktivist, kirkebygger 
og blogger fra Hong Kong.

”Lokal patriotisme” 
-Trangen til selvstændighed og uafhængig-
hed i Hong Kong.
Det er korrekt at fastslå, at Hong Kong er en 
del af Kina. Men hvis du spørger folk bosat i 
Hong Kong: ”er du kineser?” eller ”hvad hed-
der dit land?”, vil de sandsynligvis svare: ”Jeg 
er Hongkonger og Hong Kong er navnet på mit 
land!” Men hvorfor er det tilfældet? Holder vi 
Hongkongere da ikke af at være kinesere?
I de sidste fire-fem år har Hong Kong oplevet 
et drastisk fald – ikke i økonomi og levestan-
dard – men med hensyn til vores frihedsrettig-
heder med indskrænkning af pressefrihed og 
politibrutalitet til følge! Derudover presses vo-
res sprog ud af undervisningssystemet (i Hong 
Kong taler man kantonesisk og ikke mandarin, 
som er det officielle ”kinesiske” sprog i selve 
Kina, red.). Der er forbud mod at tale kanto-
nesisk i skolen, selv i frikvartererne, og vores 
skatter bliver brugt i selve Kina, hvis de da ikke 
havner i de kinesiske myndigheders lommer.
At være vidne til denne udvikling får mange af 
os til at føle, at vi må skilles fra det kommuni-
stiske Kina, uden dog vi ønsker at bryde med 
det kinesiske. Så en ny Hong Kong identitet 
er under hurtig tilblivelse, ikke mindst blandt 

den unge generation. For den unge generation 
har erkendt, at vi fortsat er en koloni. Tidligere 
var vi under britisk styre og Hong Kong blev 
Østens Perle; nu ser vi en ny herre – Kina – 
og denne herre ønsker vores penge og tilknyt-
ning til den globale økonomi, men ikke os, det 
Hongkongske folk. Det kommer blandet andet 
til udtryk ved, at Kina ønsker endnu flere immi-
granter fra Kina til Hong Kong, samtidig med at 
vores unge overtales til at drage til Kina.

Denne kinesifisering af Hong Kong er også en 
udvikling, vi oplever i vores dagligdag. Man-
darin vinder frem overalt, og byens bygninger 
rives ned for at gøre plads til hoteller til kine-
siske turister (mere end 40 millioner kinesiske 
turister besøger Hong Kong hvert år, red.), og 
den kinesiske elite overtager både den private 
og offentlige administration, hvor det er muligt. 
Alt dette sker, fordi vi ikke har ret til selv at be-
stemme – bestemme hvem og hvor mange der 
krydser vores grænser – bestemme hvem der 
skal lede vores land! 

Alt dette sker, fordi vi ikke har demokrati!
Vi har prøvet at få vores lands ledere i tale på 
mange måder – gennem underskriftsindsam-
linger, demonstrationer, sultestrejker og valg. 
Men alle disse tiltag har ikke kunnet ændre ved 
status quo. Faktum er, at du ikke kan vække en, 
der rævesover! Det er umuligt at få en regering 
i tale, som ønsker at ødelægge dig! Ødelægge er 
måske et for stærkt ord – men det er sådan, vi 
føler det. Lokal patriotisme for os er ønsket om 
at beskytte vores land fra kolonisering. Det er 
den eneste måde, vi kan beskytte Hong Kongs 
eksistens. Det er vores by og dens indbyggeres 
skæbne, der står på spil!
Kristne hongkongere er, som jeg tidligere har 
skrevet, meget pro-regering. Men nu begynder 
flere og flere at indse tingenes rette tilstand, 
men vi har stadigvæk lang vej endnu. Kirkerne 
har behov for at komme på omdrejningshøjde, 
også teologisk, med den nuværende situation. 
Før var vi en flok ”barmhjertige samaritanere”, 
som hjalp de trængende. Nu er vi måske nødt 
til i stedet at tilslutte os et vagtværn, som kan 
beskytte de vejfarne for røvere!

Fjerde og sidste del af artikelserien fra 
Hong Kong kommer i næste kirkeblad.
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Aftenhøjskolen - efterårssæson 2016
20. september kl. 19.30

Mennesker der har præget 
mit livssyn v. Ole Jensen, dr. 
theol. Tidligere bl.a. medlem 
af Det etisk Råd og forstan-
der for Grundtvigs Højskole 
Frederiksborg.
Ole Jensen fortæller erindrin-
ger. Om et langt og omskifte-

ligt liv i kirken, på universitetet og i højskolen. 
Om mennesker, han mødte og lod sig påvirke 
af. Hans bedsteforældre og forældre, Knud 
Hansen, Thorkild Bjørnvig, P. G. Lindhardt og 
K. E. Løgstrup.

11. oktober kl. 19.30 
Danskernes tro v. Peter Lod-
berg, Professor, dr. theol. ved 
Aarhus Universitet.
Til efteråret sender DR seks 
udsendelser i både radio og 
tv om danskernes tro i 1000 
år. Vi følger troens udvikling 
fra vikingetid, middelalder og 

reformation frem til vores egen tid. Undervejs 
bliver vi ført ind i troens historie og dens be-
tydning for vores sprog, symboler, livstydning, 
velfærd og institutioner. Peter Lodberg har fun-
geret som konsulent for DR, og han vil forsøge 
at indkredse danskernes tro i dag og pege på, 
hvordan den vil komme til at se ud i fremtiden.

25. oktober kl. 19.30 
Næstekærlighed og Velfærdsstat v. Jørn Henrik 
Petersen, Professor dr.phil. & lic.oecon. Center 
for Velfærdsstatsforskning ved Syddanske Uni-
versitet.
Luthers hovedpointe er, at troen sætter menne-
sket frit til at gøre ’kærlighedens gerninger’; 
men samtidig, siger Luther, er mennesket ’ind-
kroget i sig selv’ (selvcentreret). Derfor er der 
fristelser til at ’smyge sig uden om’. Spørgs-
målet er, om vi kan tøjle fristelsen til at vige 
af fra dydens smalle sti. Svaret er ja, og det fø-
rer frem til en påstand om velfærdsstaten som 
’næstekærlighedens surrogat’. Velfærdsstaten 
har imidlertid stadigvæk, da vi stadig er ’ind-
krogede’, en række selvdestruktive træk, og det 

er dem, der i samspil med en række andre for-
hold, som bringer os på vej mod den såkaldte 
konkurrencestat. Derfor udvikles forskellene 
mellem velfærds-  og konkurrencestaten. Fore-
draget afsluttes med en overvejelse af, om det i 
virkeligheder er det, vi vil - altså bevæge os ind 
i konkurrencestaten.

Foredragene koster 50 kr. inkl. 
en bid brød og et glas vin.
De foregår i Klostersalen, 1. sal klostret.
Velmødt til tre spændende foredrag til 
omtanke og eftertanke!

Høstgudstjeneste med efterfølgende auktion over høstoffer                                                                   
Søndag den 25. september kl. 10.00 fejrer vi høstgudstjeneste i 
Mariager kirke. 
Selvom det er de færreste i Mariager sogn, der lever af landbrug, giver det 
rigtig god mening at fejre høstgudstjeneste alligevel. For uanset hvad vi lever 
af, har vi 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 for 
alt det, vi modtager og minde os selv og hinanden om det ansvar, vi har for 
verden omkring os og for hinanden.
Ved høstgudstjenesten vil vi synge de kendte høstsalmer, og kirken vil være 
smukt pyntet. I den forbindelse vil vi gerne opfordre folk til at medbringe 
nogle af høstens gaver både til udsmykning af kirken under gudstjenesten og 
til bortauktionering under kirkekaffen i Munkesalen efter gudstjenesten. En 
auktion som sidste år indbragte 3000 kr!
Alle penge som lægges i kirkens indsamlingsbøsser og som kommer ind 
gennem auktionen går til Folkekirkens Nødhjælp.
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Klosterhaven Nyt fra kirkegården

Først skal vi lige et kig tilbage til midt i juli må-
ned, hvor jeg en tidlig morgen, på kirkegårdens 
bedste udsigtspunkt, kunne forledes til at tro at 
Mariager var flyttet ud til østkysten. Der lå en 
lav dis ind over fjorden, så man ikke kunne se 
over til Stinesminde, men udsigten var, som om 
det var et stort hav, Mariager lå ud til. Dette bil-
lede varede ikke så længe, for nogle minutter 
senere havde solen ”brændt” disen bort, og man 
kunne igen se over på den anden side af fjorden. 
Men det var en flot ”havudsigt”, jeg havde i den 
korte tid, det varede. 

Et andet syn man også 
kan få på kirkegården, er 
en ny opstillet gravplade, 
som er skænket af Hans 
J. Pladen er et minde 
over Mariagers ”maskot” 
Niels Nøhr, som boede 
på Sødisbakke indtil sin 
død i 2009. Der er man-
ge hyggelige og sjove 
historier om Niels Nøhr, 

og han var kendt af alle, som havde deres daglige 
gang i byen. Niels Nøhr var en rigtig rar mand, og 
han vidste, hvor han kunne gå hen og få sig ”en 
bette snak”. Og han vidste også hos hvem og hvor 
chancerne for at kunne få sig en cigar var stor.

I skrivende stund (sidst i juli) har sommeren 
indtil nu været en blandet fornøjelse. Maj havde 
vi rigtigt fint vejr og høje temperaturer. Juni og 
juli har været nogle rigtig våde måneder, dog 
med nogle varme dage sidst i juli. Der har bl.a. 
også været skybrud med efterfølgende ødelagte 
stier på kirkegården og mange sunkne gravste-
der. Kirkegårdens personale har haft travlt med 
oprydning efter den megen regn.

Syd for kirken er der 
renoveringsarbejde i 
gang. Den øverste del 
af afdeling E (tættest 
på kirken) bliver der 
lavet nye niveaufor-
skelle af natursten, da 
de gamle betonsten 
efterhånden ikke stod 
så godt og ikke så 
pænt ud længere. Der 
bliver samtidigt plan-
tet nye takshække. 
Der er blevet klippet løvhække og senere også 
nogle stedsegrønne hække. 

I sommerens løb er der blevet afviklet ferie, og 
vores medhjælper gennem flere år, Gert, har valgt 
at gå på efterløn fra september 2016. Vi siger tak 
til Gert for hans tid som medhjælper på Mariager 
kirkegård. Fra omkring september skulle vi så 
helst have fået ansat en ny medhjælper. Vi har 
også fået et nyt ansigt ind i medarbejdergruppen. 
Det er Mette Ferdinand Sørensen som er i praktik 
på kirkegården. 
Når det bliver efterår, er det lig med mange blade 
på kirkegården. Vi er glade for vores store træer, 
de er flotte og giver dejlig skygge, når solen skin-
ner, men også mange blade der skal samles op. 
Opsamlingen foregår sammen med grandæknin-
gen, og i samme rækkefølge som grandæknin-
gen. Så der er dele af kirkegården, hvor de sidste 
blade ikke er samlet før hen i december.
Grandækningen starter i uge 43, og forventes 
færdig ca. en uge ind i december måned.

Kirkegårdslederen

Forsommeren gik med opbinding af roser og 
anlæg af en græsplæne i det ukrudt- og sten-
fyldte jordstykke lang pergolaen. Her vil vi i 
efteråret lave nye bede til de største og meget 
ustyrlige reliktplanter, som helt har indtaget 
højbedene og skygger for de små planter. 
Bent Walbom har lagt fine sten langs pergo-
laens kanter, og vi har plantet en vindrue, en 
blåregn og en tobakspibeplante.

Desuden er vi så småt gået i gang med at an-
lægge en sti rundt om Kirkesøen. Den starter 
i hjørnet ved bålpladsen hvor en smuk gam-
mel stup leder stien ind i vildnisset. Her skal 
vi have rettet op på terrænet, som hælder me-
get, samt have lavet låger til de små hestes 
indhegning, som stien fører igennem.

Klosterplante kyndig person efterlyses. De 
tilbage værende havefolk har ikke kendskab 
nok til vores reliktplantesamling, så vi søger 
efter en person, som vil hjælpe os med at 
passe dem, samt få sat skilte ved planterne. 
Kontakt os hvis det skulle være noget for dig.

Peter Ulrich Toubøl, tlf: 5192 1061, 
mail: peter@touboel.dk
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6. september 
Tyske flygtninge i Danmark efter 
2. Verdenskrig

Danmark har en stolt tradition for at åbne 
grænserne for mennesker i nød og på flugt, 
og de er normalt blevet budt velkommen. 
Lige nu diskuterer vi, om det er muligt 
at holde de stolte traditioner i hævd, men 
hvordan forholdt vi os egentlig overfor de 
tyske flygtninge, der i stort tal kom til Dan-
mark i 1945? 
Arne Sloth Kristoffersen, tidligere skole-
inspektør i Støvring og ivrig skribent og 
samfundsdebattør, fortæller om det.

20. september 
Blichers Jylland
Steen Steensen Blichers liv og forfatter-
skab tager sit udgangspunkt i Midtjylland 
fra Randlev syd for Aarhus over Himmel-
bjerget, Herning, Viborg, Thorning, Tjele, 
Randers, Spentrup og Grenaa. Det er her, 
man i ord og billeder møder den forfatter, 
som mere end nogen anden har givet Jyl-
land og jyder en plads i litteraturen. Fhv. 
højskoleforstander Poul Holm Bangsgaard 
fra Knebel fortæller.

4. oktober
Marie Grubbe – fra kongens svigerdatter 
til færgemandens kone.
En særpræget skæbne fra 1600-tallet, og 
vel derfor inspiration for mange af vore 

kendte forfattere.
Men hvad var sandhed, og hvad var digt-
ning? Erik Johansen, nu pensioneret fra sin 
præstegerning i Fårup, som har besøgt os 
før, har sin egen beretning om Marie Grub-
bes liv og levned.

18. oktober
Fra millionær til…? Eller: Hvordan man 
går på r… uden at slå sig.
Annemarie Hessellund, kendt fra bl.a. 
aviser, ugeblade og TvDanmark, fortæller 
åbent og ærligt og med stor humor om sit 
livs op- og nedture. Hør, hvordan man mi-
ster sin formue på at virkeliggøre en drøm 
om at blive krokone – og alligevel bevarer 
sit gode humør og store glæde ved livet.

1. november
Mariager Fjord og mennesker omkring 
den.
Poul Arnbak, fhv. sognepræst i Oue og 
Valsgaard, trækker en linje gennem egnen 
med historier om og portrætter af menne-
sker, der har levet her. Poul Arnbak har væ-
ret spejder siden 1959 og sejler selv meget 
på Mariager Fjord.

15. november
Hærvejen i ord og toner 
Den gamle Hærvej er i de senere år blevet 
genoplivet, og Lisa Koch fra Rønde for-
tæller om de 290 km, der snor sig på den 
jyske højderyg med kulturminder og na-

turoplevelser. Hun giver anvisninger på, 
hvordan man helt praktisk kan komme i 
gang som hærvejsrejsende. Men først og 
fremmest skal der dog synges gode sange, 
som knytter sig til Hærvejens historie som 
transportvej.
29. november
Beretninger fra Mariager Brandvæsens 
glorværdige fortid
Tidl. borgmester i Mariager, Jens Sønder-
gaard, som i sine unge dage var brandchef 
for Mariager Brandvæsen, vil fortælle om 
sine mange oplevelser med brande i byen, 
bl.a. da brandsprøjten brændte!

6. december
Juleafslutning – med de sædvanlige jule-
overraskelser og julefrokost 
        
Der er ingen tilmelding til Formid-
dagshøjskolen, mød op og vær med! 

Vi starter altid kl. 10.00 i Klostersalen.

Det koster 50 kr. for foredrag og 
frokost

Formiddagshøjskolen - efterår 2016

Søndagscafé 
Den 4. december 2016 

Julesange med Line og Anton
Kl. 14 – 16 i Klostret i Mariager
Line og Anton fra Hadsund har 
før glædet os med deres musik 
og sang. Denne gang kan vi se 

frem til at få sunget alle de gode 
gamle julesange sammen med de 

to dygtige musikere.

Der serveres kaffe og kage.
Pris: 50,- kr. alle er velkomne
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BØRN OG UNGE
5 års dåbsjubilæum 

Børnegudstjenesten 
onsdag den 7. september kl. 17.00 

vil være en helt speciel børnegudstjeneste, 
for her vil vi også fejre fem årsdåbstræf. 
Det går i alt sin enkelthed ud på, at alle 

børn døbt i Mariager Kirke i 2011 
vil få en særlig invitation til denne 

børnegudstjeneste. 

Dåben er jo en betydningsfuld handling, 
hvor Gud stadfæster den umistelige kær-

lighed, vi alle er skænket. Men at Gud har 
lovet dåbsbørnene at være med dem uanset 
hvad, er der af gode grund sjældent nogle

 af dåbsbørnene selv, der kan huske. 

Det vil vi gerne hjælpe forældre og faddere 
med at råde bod på, så temaet ved denne 
børnegudstjeneste vil derfor være dåb! 

Børnegudstjenesten er ikke kun for dåbs 
jubilarerne, men for alle store som små, 

og efterfølges som sædvanligt med 
fællesspisning i Klosteret. 

Forældre og Babysalmesang
Fredag:

2/9 - 9/9 - 16/9 - 23/9 - 30/9 - 
7/10 - 14/10 - 28/10

Kl. 10.00 - 12.00
 Man behøver ikke tilmelde sig, 

man møder bare op. 
Spørgsmål kan rettes til Stine 

Tougaard 61721153

Konfirmandforældremøde og konfirmandundervisningen
Onsdag den 31. august efter skole begynder konfirmationsundervisningen for de unge 

mennesker, som skal konfirmeres i foråret 2017. 
Undervisningen vil ligge hver onsdag op til jul og i foråret samlet i tre hele dage, 

som har hvert deres tema:

 ”Tro og Tvivl”, Grundtvig” og ”Gudsbilleder”. 
Derudover byder konfirmationsundervisningen på:

 - Reformationsløb den 14. september, 
 - Lørdag den 5. november hvor vi skal møde konfirmander fra det 

danske mindretal i Valsbøll, Tyskland 
 - Weekend konfirmandlejr (25.-26. marts), hvor vi drager til Valsbøll.

Konfirmand-
forældremøde: 

Søndag den 11. september 
kl. 10.00 

(i forlængelse af 
gudstjenesten). 
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Gudstjenester for børn
Sæt allerede nu kryds i kalenderen for 
efterårets Børnegudstjenester. 
Onsdag den 7. september kl. 17.00 

Onsdag den 28. september kl. 17.00

Onsdag den 9. november kl. 17.00

Efter gudstjenesten i børnehøjde er der gratis 
fællesspisning i Klostersalen, 1. sal i Klostret, 
og vi slutter, så alle sengetider kan overholdes. 

Alle er velkomne 
og der er ingen tilmelding.

Gensynsaften med 
konfirmander 2016!

Konfirmationen er overstået, og det fine tøj 
fra den store dag har måske slet ikke væ-
ret på siden? I er nu begyndt i 8. klasse, og 
andre spændende udfordringer ligger foran 
jer. Men Stine og jeg vil gerne følge lidt 
med og høre alle de sjove og spændende 
og pinlige historier fra jeres konfirmation. 
Derfor vi vil gerne invitere alle jer gamle 
konfirmander fra i foråret til ”gensyns-af-
ten” onsdag den 21. september kl. 17.30. 
Her vil vi hygge, spise pizza og quizze om 
kristendommen, og slutte af med at se en 
god film sammen. For vi præster er der jo 
ikke kun, når man går til konfirmation – vi 
vil også gerne være der i årene frem!

Vi glæder os til at se jer til 
”gensyns-aften onsdag den 

21. september kl. 17.30 i klostret.
På gensyn Stine og Jacob

Tilbud til alle i 5. klasse – 
Midi-konfirmander! 
Hvem er jeg, hvem er vi, 

hvem er Gud?
Det er spørgsmålet, vi over fire 

eftermiddage i september lige efter skole 
(27. - 30. september) 

samt hele lørdag den 1. oktober 
sammen skal prøve at finde ud af! 

Det bliver nogle sjove timer, hvor vi skal 
være kreative - også med vores mobiltele-
foner - gå på opdagelse i kirke og kloster-

have og hygge og grine, spise kage og 
drikke saftevand. 

Lørdag går turen til Viborg Domkirke for 
at se, hvad den kan fortælle os om Gud 

og os selv! 
Tilmelding senest 

tirsdag den 20. september til en af 
sognepræsterne enten på mail:

 sto@km.dk eller jdkr@km.dk eller 
telefon 61721153 (Stine), 

21441054 (Jacob).
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ST: Stine Tougaard./ JDKR: Jacob D. Krogh Rasmussen

Kirkebilen 
Det er muligt at bestille kirkebilen til 
gudstjenesterne ved at ringe til Fjordens 
Taxa på tlf.: 98 57 57 10 senest om søn-
dagen kl. 8.00, men gerne en af de fore-
gående dage.

Flexkørsel
Har du problemer med at deltage i Ma-
riager Kirkes mange forskellige tilbud 
pga. manglende kørelejlighed? 
Så er Mariagerfjord Kommunes tilbud 
om Flexture måske løsningen for dig? 
Flextur er et fleksibelt alternativ, når 
bussen ikke kører. 

Se nærmere på:
www.nordjyllandstrafikselskab.dk

eller kontakt:
Mariagerfjord Kommune 

på telefon 97 11 30 00

September
04. kl. 10.00 15. søn efter trinitatis Lukas 10,38-42 ST
07. kl. 17.00 Børnegudstjeneste JDKR/ST
11. kl. 10.00 16. søn efter trinitatis Johannes 11,19-45 JDKR
18. kl. 10.00 17. søn efter trintitatis Markus 02,14-22 JDKR
25. kl. 10.00 Høstgudstjeneste

18. søn efter Trinitatis
Johannes 15,1-11 ST

05. kl. 17.00 Børnegudstjeneste JDKR/ST

Oktober
02. kl. 10.00 19. søn efter trinitatis Johannes 1,35-51 JDKR
09. kl. 10.00 20. søn efter trinitatis Matthæus 21,28-44 ST
16. kl. 10.00 21. søn efter trinitatis Lukas 13,1-9 JDKR
23. kl. 10.00 22. søn efter trinitatis Matthæus 18,1-14 ST
30. kl. 10.00 23. søn efter trinitatis Markus 12,38-44 JDKR

November
06. kl. 10.00 Alle helgens dag Matthæus 5,13-16 ST
09. kl. 17.00 Børnegudstjeneste  ST/JDKR
13. kl. 10.00 25. søn efter trinitatis Lukas 17,20-33 ST
20. kl. 10.00 Sidste søndag i kirkeåret Matthæus 11,25-30 JDKR
27. kl. 10.00 1. søndag i advent Matthæus 21,1-9 JDKR

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

Plejehjemsgudstjenester 
på Fjordvang

Fredag den 30.09 kl. 10.00 
Jacob D. Krogh Rasmussen

Fredag den 28.10 kl. 14.00
Stine Tougaard

Fredag den 25.11 kl. 10.00
Stine Tougaard

Gudstjenester for Sødisbakke
i Mariager Kirke.

Tirsdag den 04.10 kl. 10.15 
v. Cicilie Inge Poulsen

Onsdag den 21.12 kl. 10.15 
v. Cicilie Inge Poulsen

Menighedsrådsmøder 
27. September kl. 19.00 - 25 . Oktober kl. 17.30

22. November kl. 17.30 

Møderne afholdes på Kirkekontoret
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Siden sidst
Døbte

Vilhelm Bach Sørensen
Melanie Rosendahl Skildal Møller

Rusty James Eyles
Brandon Alex Frants Masimba
Mikkel Klitgaard Christensen

William Rohde Jensen
Viktoria Dahl Helles

Clara Bjørnvang-Dalgaard

Begravede/bisatte
Dian Bundgaard Andersen

Helle Fjelsted
Flemming Høj

Sigfred Petersen
Frank Bülow John

Minna Johanne Nyrup Mortensen 
født Jensen - (Randers Nordre kirkegård)

Poul Vestergaard Andersen (Asferg Kirkegård)
Frode Sørensen (Hobro Søndre Kirkegård)

Karen Marie Nielsen født Petersen

Viede
Marianne Forsberg & Ivan Larsen

Lisette Charlotte Jakobsen & Per Kjærsgaard
Line Nielsen & Rasmus Morbech Therkelsen

Mette Bech Nielsen & Mads Monrad Pedersen
Anita Krogh Andersen & Bjarne Johannessen

Carina Vissing Andersen & 
Jens Melgaard Larsen

Helle Winther Christensen & 
Søren Klitgaard Larsen

Sandra Mosegaard Knudsen & 
Daniel Nylander Schmidt

Anne Louise Jensen & Lasse Wingreen
Miriam Boutrup Klit & 
Frederik Christian Pultz

Lena Nørgaard & Hans Kresten Larsen
Randi Wetterling Funder & Andrè Jensen

Dorthe Sommer Christiansen & 
Kenneth Sørensen

Rikke Lund & Anders Bod Olesen
Trine Juul Poulsen & Kasper Nørbech

Liv Overgaard Mathiesen & 
Svend Lemming Jacobsen

Velsignede
Tenna Frost Tolborg & Heini Juul Tolborg

September
04. kl. 14.00 Søndagscafé - Munkesalen
06. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen - Klostersalen
07. kl. 17.00 Børnegudstjeneste, 5 års døbstræf - Kirken.
11. kl. 10.00 Konfirmandsforældremøde - Kirken.
13. kl. 19.30 Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg - Klostersalen
14. kl. 12.00 Konfirmand-reformationsløb, Kirken, Kloster og Have
14. kl. 19.30 Brandenburgkoncerter - Kirken - Entré
20. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen - Klostersalen
20. kl. 19.30 Foredrag ”Mennesker der har præget mit livssyn” Klostersalen
21. kl. 17.30 Gensyn med gamle konfirmander - Klostersalen
25. kl. 10.00 Høstgudstjeneste med efterfølgende auktion - Kirken.
27. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde - Kirkekontoret
27.-30. Midi-konfirmander - Konfirmandlokalet
28. kl. 17.00 Børnegudstjeneste - Kirken.

Oktober
01. Midi-konfirmander - Tur til Viborg
04. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen - Klostersalen
11. kl. 19.30 Foredrag ”Danskernes tro” - Klostersalen
18. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen - Klostersalen
18. kl. 19.30 ”Violin, cello og orgel” - Kirken
25. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde - Kirkekontoret
25. kl. 19.30 Foredrag ”Næstekærlighed og Velfærdsstat” - Klostersalen

November
01. kl. 10.00 Formidagshøjskolen - Klostersalen
03. kl. 19.30 ”Lær og Lyt” til Turandot - Klostersalen.
09. kl. 17.00 Børnegudstjeneste - Kirken
13. kl. 15.00 Festivalkoncert - Kirken.
15. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen - Klostersalen
22. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde - Kirkekontoret
29. kl. 10.00 Formiddagshøjskole - Klostersalen

December
04. kl. 14.00 Søndagscafé - Munkesalen



”Kan du ikke lige spille Out of Africa?”

12 Læs om koncerter, kor og salmer på: musik.mariagerkirke.dk

Nej! Jeg havde absolut ingen idé om hvad 
“Out of Africa” var for en sang.
Det ved jeg nu! 

Nogen gange befinder man sig i hver sin ver-
den.
Min første opgave i musik i gymnasiet kunne 
jeg ikke finde ud af. Jeg var 16 år gammel, 
og - synes jeg da i hvert fald selv - forholds-
vis begavet. I hvert fald mere begavet end så 
mange andre, når det kom til musik og node-
læsning, og stor var min overraskelse, da jeg 
ikke kunne finde ud af første times lektier i 
musik i 2. g. Nedtur.
Jeg tænkte, at det blev et par hårde år, hvis jeg 
ikke kunne følge med i første time.
Min knapt så nodestærke far kunne til gen-
gæld sagtens løse min hjemmeopgave.
I dag ved jeg at “m-noder” er mellemrumsno-
der og “l-noder“ er linienoder. Opgaven var 
simpelthen på så lavt et niveau, at jeg ikke 
kunne være med. Jeg havde aldrig hørt om 
hverken “m” eller “l” noder - og i øvrigt ikke 
mødt dem siden.
Min far er med årene langsomt holdt op med 
at håne mig for min manglende kunnen i 2.g.

Mozarts klarinetkoncert 2. sats
Havde nogen nu spurgt mig, om jeg kunne 
spille Mozarts klarinetkoncert 2. sats, havde 
jeg med sikkerhed sagt nej al den stund, at 
jeg ikke kan spille klarinet, men det var ikke 
det, der skete. 
Jeg blev spurgt, om ikke jeg kunne spille 
“Out of Africa” til et bryllup for mange år 
siden.
Jeg mindes ikke, at jeg var bekendt med en 
film med allesteds-nærværende Meryl Streep 
i hovedrollen, under alle omstændigheder 
havde jeg ikke den fjerneste idé om, hvordan 
“Out of Africa” lød, så jeg afslog høfligst at 
spille dette stykke musik til vielsen. Så langt 
så godt!
Der skulle gå et par år, før jeg i en radioudsen-
delse igen hørte om “Out of Africa”. Denne 
gang med forklaringen om, at det var 2. sats 
fra Mozarts fabelagtige klarinetkoncert, der 
var blevet brugt i filmen om Karen Blixen.
Bruden - for det er aldrig gommen, der mener 
noget som helst om vielsen - og jeg, talte sim-
pelthen ikke samme sprog. Vi var i hver vores 
musikalske verden.

Musical classical highlights
I mangel af noget bedre og mere salgbart ord 
på dansk, er der solgt tonsvis af cd’er med 
præcis denne titel.
Det er jo lidt sjovt med navngivning, at hvis 

jeg skriver en bog, kunne jeg ikke drømme 
om at kalde den for opus 1. Den ville da få en 
rammende titel. 
Skriver jeg en sang, navngives den oftest ef-
ter 1. linie i teksten f.eks.  “Du danske som-
mer jeg elsker dig”
Anderledes med musik. Her har vi opfun-
det andre måder at identificere musikken på: 
symfoni nr. 41 eller klaverkoncert nummer 
23, og med mindre man kender værkerne bag 
disse tal, er det lidt ligesom at navngive vit-
ser og så bare sige et nummer - hvorefter alle 
forventes at grine.
Så er det jo heldigt, at man ind imellem 
kan finde på gode “øgenavne” til musikken. 
Hvem har ikke hørt om “skæbnesymfonien”, 
Beethovens 5. symfoni, hvor skæbnen i form 
af en tiltagende døvhed banker på? Mozarts 
Elvira Madigan er andanten fra Mozarts kla-
verkoncert nummer 21, som før filmen fra 
1967 om den ulykkelige kærlighed mellem

Meryl Streep og Robert Redford har hovedrollerne i filmen om 
Karen Blixens Afrikanske farm.

Denys Finch Hatton havde en rejsegrammofon, og han og 
Karen Blixen lyttede før musikstreamingens tid til musik på dette 
helt nye medie. Blandt andet et af musikhistoriens smukkeste og mest 
hjertegribende værker: 

2. sats fra Mozarts klarinetkoncert.

Jeg lover, at den musik kan gøre enhver blød i knæene.
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Elvira Madigan og løjtnant Sixten Sparre, 
blot var en fremragende klaverkoncert, men 
nu næsten altid med en påklistret filmisk titel. 
Mozart ville sikkert være ligeglad, for musik-
ken er lige fremragende af den grund.
Vivaldis de fire årstider hedder faktisk ori-
ginalt sådan, ellers er det nu ret sjældent at 
barokmusikken får kaldenavne og hvad med 
med Bach. Har han ikke skrevet highlights?

Brandenburgkoncerter
I min forståelse er alle Bachs værker musi-
kalske highlights, men et enkelt værk er ble-
vet ophøjet med en meget genkendelig titel: 
Brandenburgkoncerterne.

Monica Schmidt Andersen er en af de to 
blokfløjtenister, der medvirker, når Ensemble 
Zimmermann disker op med hele to af Bachs 

uforlignelige Brandenburgkoncerter
 onsdag d. 14. september kl. 19:30.

Det skete dog først i 1850. Før den tid er de 
såmænd næppe blevet spillet. Koncerterne 
blev komponeret i 1721 og givet som gave 
til markgreven Christian Ludwig af Branden-
burg-Schwedt. Han havde dog ikke musike-
re til at kunne fremføre koncerterne, så de lå 
gemt i hans bibliotek, hvor de blev fundet i 
1850 og navngivet. Herefter har de befundet 
sig i toppen af den absolutte musikalske ver-
denskulturarv. 

Helt forskellige
Normalt ville man skrive seks koncerter med 
den samme musiske besætning: strygere, cem-
balo og måske et par oboer. Det gør Händel 
og Corelli i deres Concerto Grosso-samlinger, 
men Bach gør noget helt andet i Brandeburg-
koncerterne. Han skriver seks koncerter, hvor 
ikke to benytter sig af samme instrumentari-
um. Det skulle jo nødigt blive for simpelt. Og 
simpelt er det langt fra. 
Bachs 4. Brandenburgkoncert har to blokfløj-
ter og violin som solister, men han lavede selv 
en anden version, hvor han flyttede det hele 
en tone ned og erstattede violinen med cem-
baloet, som han sikkert selv spillede. I den 5. 
Brandenburgkoncert er der hele tre solister: 
travers, violin og cembalo. 
Umiddelbart lyder det ikke som opskriften på 
musikalske highlights, men jeg lover, at mu-
sikken vil forføre dig og det sker onsdag d. 
14. september kl. 19:30. 

Spillet af Ensemble Zimmermann.
Ensemblet, der tidligere har spillet i Mariager 
kirke, har deres navn fra det kaffehus - Det 
Zimmermanske Kaffehus - hvor Bach slog sig 
musikalsk løs i sin sparsomme fritid. Ensem-
blet har en lille fast grundstamme af musikere, 
og supplerer når der måtte være brug for det.
Majbritt Young Christensen og Monica Sch-
midt Andersen, der begge spiller et utal af for-
skellige fløjter, spiller ved denne med ensem-
blets faste kerne af musikere, der som altid 
ledes af cembalisten Lars Colding Wolf. 

Aksel Nielsen er cellist i Randers Kammerorkester 
og har mange gange og i mange sammenhænge

 spillet i Mariager kirke.
Tirsdag d. 18. oktober kommer både han 

og hans datter Susanja, der spiller violin og giver 
koncert sammen med kirkens organist. 

Liflig musik af både Händel og Rheinberger.

Kammermusik for orgel og strygere
Rheinbergers sonate for violin, cello og orgel 
har ikke nogen letgenkendelig salgbar titel. 
Den hedder noget så prosaisk som opus 149 
og findes garanteret ikke på nogen highlight 
cd. Ikke desto mindre glæder jeg mig vold-
somt til lige præcis denne koncert. Siden jeg 
første gang hørte dette stykke musik, har jeg 
haft et stort ønske om at spille denne musik 
for et publikum i Mariager Kirke, og det får 
jeg så mulighed for ved koncerten tirsdag d. 
18. oktober kl. 19:30.
Kammermusik er ellers ikke det, man mest 
forbinder med kirkens rum. Kirkemusikken 
har ofte enten tekstlig relevans eller guds-
tjenestelig relevans. Lidt anderledes ved 
denne koncert. Der er musikken bare musik, 
og denne musik har altså brug for et orgel. 
I første halvdel af programmet, som bl.a. 
indeholder musik af Händel er der brug for et 
lille orgel. Sådan et står i øjeblikket i kirken 
og venter på, at en eller anden fond vil give 
penge, så det kan blive stående. I anden 
halvdel af programmet går de tre musikere, 
Susanja Nielsen, violin og Aksel Nielsen, 
cello sammen med kirkens organist op til 
det store orgel for at spille kammermusik af 
Rheinberger.
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Muligvis er Mariager kirke at betragte som et 
lidt rigeligt stort kammer, men musikken er 
storladen, så det passer sammen. 
Highlights eller ej.

Halløj i Klostret
Der var engang en film med denne titel, men 
det er ikke den, der vises i Munkesalen d. 
torsdag d. 3. november kl. 19:30. Det er der-
imod en ualmindelig grum historie om en ki-
nesisk dronning, hvis største fornøjelse er, at 
hugge hovedet af sine bejlere. Men ligesom 
man kan tæmme en kværulant ved at give 
vedkommende ubetinget ret, bliver dronnin-
gen til sidst sat skatmat, da en enkelt bejler 
- vores tenorhelt - overlever hendes udspe-
kulerede dødelige gåder.
Operaen er skrevet af Puccini. Hans sidste 
idet han døde inden den blev skrevet færdig.
Skulle du nu tro, at jeg forlader highlight-skr-
iblerierne her, så tro om. Operaen Turandot, 
for det hedder dronningen, indeholder en af 
mest kendte arier overhovedet: Nessum dor-
ma. Om du kender den fra de tre tenorer eller 
kaffereklamer; det er ligemeget. 
Du kender den, og den er et hit.

www.aarhussymfoniskeorgelfestival.dk
Denne umundrette adresse, som de færreste 
formår at stave rigtigt på grund af et alt alt 

for langt domænenavn, er ikke desto mindre 
hvad jeg har brugt en del tid på i sommerens 
lidt for regnfulde vejr.
I 2010 fik både Mariager kirke og Symfonisk 
sal i Aarhus nyt orgel og i den forbindelse 
stiftede nogle organister foreningen: Aarhus 
Symfoniske Orgelfestival, som hvert andet 
år afholder en festival. Danmark er et lille 
land, og Mariager er i denne forbindelse en 
del af Aarhus. 
Blandt mange highlights i denne festival vil 
jeg diskret nævne koncerten søndag d. 13. 
november kl. 15:00 i Mariager kirke, med 
den franske organist Eric Lebrun. Han di-
sker op med et klassisk program med ene 
orgelhighlights. Øh orgelhighlights - det er 
vist ikke et ord, der findes - men musikken 
er fremragende, og den er af mindre kendte 
franske komponister samt meget kendt tysk 
orgelkomponist, der også har skrevet Bran-
denburgkoncerter. Efter koncerten er der lidt 
franske fristelser i klostret for alle.

Livsnødvendig
Jeg er sikker på, at andre mennesker kan 
have det anderledes, men i mit liv er musik-
ken livsnødvendig, og min lille frygt er, at 
blive døv som en anden Beethoven. 
Skulle det ske, vil jeg glæde mig over al den 
musik, jeg dog har fået hørt, men jeg regner 

Jeg (kirken) betaler for, 
at vi to gange om året må 
fremvise en DVD.

Dette efterår er valget 
faldet på Puccinis opera 
Turandot, som vises på 
en TV-skærm torsdag d. 
3. november kl. 19:30 i 
Klostret og det er selvføl-
gelig gratis.

Den verdensanerkendte organist Eric Lebrun 
bliver i november udnævnt til adjunkturet professor 
ved Det Jyske Musikkonservatorium og giver i den 

forbindelse bl.a. koncert i Mariager kirke 
søndag d. 13. november kl. 15:00.

skam med, at mine ører fortsat vil kunne høre 
musik.
Jeg kommer under alle omstændigheder ikke 
til at skrive en “skæbnesymfoni version 2”. 

Et ordsprog siger: “Musik er menneskenes 
sande fælles sprog”, og en gang i mellem 
tænker jeg på, at sølle fem nodelinier og 
nogle sorte klatter af forskellig herkomst kan 
oversættes til musik. Det er da imponerende, 
hvad vi mennesker har udviklet og er i stand 
til at fremføre.
Det kan godt være, at vi ikke alle har samme 
sprog, når vi taler om musik, men når vi lyt-
ter, er vi alle i samme verden. 

Måske bliver du også høj af musikalske 
highlights?

Af organist Mikael Ustrup

Tornerose



Tornerose
Hundred år sov Tornerose,

før hun vågned op;
tjørnehækkens angstneurose

nåede tårnets top.

Alt var stivnet, latter, stemmer,
livet, der pulserer,

kun i drømme hun fornemmer,
at der findes mere.

Torneroses vinterdvale
dæmped ondt som godt;

i de store stille sale
hersked bare gråt.

Skæbnen qua en ten, som stak,
satte alt ”stand by”,

livets dynamik lå brak
som efterår i maj.

Ondskabs fe kun temporær’
kan undertrykke livet,
troens evne er enhver

fra Skaberhånden givet.

 Fantasi og poesi
bag stilstands tjørnehæk
lokker prinsens energi,

til mod og handling kæk.

Han formår forcere torn
og vende en neurose;

som af blæst i markens  korn
forløses Tornerose.

Tornekronen Jesus tog
trængte gennem krat,

med sin kærlighed forjog
men’skets mørke nat.

Vibeke Guldberg Madsen
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Vor skaber syr med solens sting 
og sommerregnens væde 

så under-skøn en klædedragt
til jorden vi betræde, -

i rødt og gyldentgul til pynt
en overflod af lys og grønt
guds-skabningen til glæde.

(KEL)

Da jeg var barn, hørte jeg altid de voksne tale 
om, at efter Sct. Hans holdt fuglene op med at 
synge og ukrudtet holdt op med at gro - - Jeg 
har så siden erfaret, at hvis det ikke ligefrem 
er lyv, er det en sandhed med modifikationer, 
hvis man skal sige det pænt.

I kirkebladet sidste år ved denne tid skrev 
jeg: ” Den våde sommer har sat sit umisken-
delige præg på naturen – ALT er grøntgrønt! 
Ingen afsvedne træer, overdådigt flor af alt – 
omend lidt sent på grund af kulden i foråret 
og kulden om natten. Jeg kan ikke 
huske, at jeg har oplevet så sen 
en sætning af squash, bønner etc. 
etc - - -” Ærlig talt, det lyder lidt 
træls for at sige det på godt jysk, 
men måske skal vi til at vænne os 
til den slags omskiftelige vejrlig - 
solen skinner dejligt, vi går i ha-
ven, og lige pludselig kommer der 
en ”monsterbyge” (det er et nyt 
ord, jeg har hørt meteorologerne 
benytte! – og det passer jo meget 
godt, for ofte giver bygen op til 10 
mm.) – Det kan være svært at nå 
at hive ukrudt op mellem byger-
ne, og i år passer det i hvert fald slet ikke, 
at ukrudtet er holdt op med at gro efter Sct. 
Hans - -  
Nå, i stedet for at surmule over noget, som 
vi mennesker jo altså ikke kan ændre sådan 
lige, kan man jo i stedet glæde sig over over-
dådigheden i blomsterflor og bær. Jeg har lige 
plukket en del kilo ribs og solbær samt flere 

kilo skovhindbær, der netop er store og safti-
ge på grund af regnen, men mangler lige den 
sødme, solen skulle give dem. Andre bær-
buske som stikkelsbær og brombær bugner 
af frugt og lover godt for tærter og syltetøj. 
Æblerne ser rimelige ud, selvom de var læn-
ge om at komme i gang – til gengæld har jeg 
aldrig set så mange kirsebær – ganske vist i 
et så stort og højt træ, at vi ingen chance har 
for at få et eneste – men de er sikkert også 
sure - - -

De vilde blomster
En vildblomstdækket grøftekant

kontraster himmelgrået, 
tegnbuen efter tordenregn

er også gudbegået.
I farvepragt på mørkets sted 

dér vokser af Guds kærlighed, 
langt mer´ end vi har sået.

(KEL)

Et andet sted, hvor floret er stort, er på vore 
grøftekanter. Mængder af fantastiske skærm-
planter - vild gulerod er overdådig smuk med 
sin lille violette blomst i midten af et kniplings-
mønster, som kun Vorherre kan lave, og den 
står side om side med vild kørvel, der står med 
sine grøngule frø strittende til alle sider klar til 
at blive sendt af sted til næste års blomstring.

Endnu et pragtsyn får man af den mangfol-
dige gederams på marken ved Skovvej ned 
mod Hou – her må man bare nyde synet af 
én stor lilla mark, og jeg får sådan en lyst til 
at plukke en stor buket – og har netop prøvet, 
men de falder omgående, så det er synd at 
plukke dem. – I bunden af skovhaven vok-
ser mængder af ensidig klokke, der blander 
sig med gamle buske af den ”gammeldags” 
type hortensia (kalder jeg den) – helt hvide 
og meget smukke.

Sommerfugle- fuglesang og unger
Hør, solen synger varmt og gult

i himmelstemte toner,
se tusind tusind tusindfryd –
af blomstermænd og koner –

er engle sat i jordens bed
i sommerovergivenhed

som solespejl med kroner.
(KEL)
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Her i slut juli starter fuglene stadig med at 
synge ca kl 4, så hermed er påstanden fra 
min barndom om, at fuglene ikke synger 
efter Sct. Hans altså dementeret - og i øv-
rigt lytter vi med stor fornøjelse stadig til 
solsortens smukke sang – til havesangerens 
melodiøse kvidren og andre småfugles be-
syv. – Men der er da klart en forskel i in-
tensiteten fra de første forårsmåneder og til 
nu – men synge, det gør de altså.
Ovenstående billede af nogle vidunderlige 
solsorteunger er taget af min svigerinde i en 
rede lige udenfor døren – og nedenstående 
er det første spæde forsøg på en flyvende 
start – og jeg er sikker på, at de lige straks 
sidder på fodergrenen.

På fodergrenen har der været livlig trafik med 
fremvisning af bedårende fugleunger – sidst 
fortalte jeg om en bestemt musvit, vi kaldte 
”bandit”, og minsandten om ikke hans unger 
så ligesådan ud – altså var han ikke en pju-
sket og forkommen fugl – han var født sådan, 
derfor var det også muligt at genkende hans 
unger. I øvrigt skal vi være mere end glade 
for vore musvitter – altså vi skal ikke kun 
nyde synet, men også glæde os over, at en 
musvitfamilie på en sæson kan æde op mod 3 
kilo skadedyr!! – Tænk lige på, hvor mange 
myg eller fluer og andet kravl der skal til bare 
ét kilo - - 

En morgen, da vi skulle til at spise, fik vi øje 
på to små søskende-spurve, der sad tæt sam-
men på fodergrenen med front hver sin vej, 
måske for at holde øje med mor eller far – og 
her blev de siddende – længe. Jeg kunne gå

 helt hen til vinduet og så tæt, at jeg kunne fo-
tografere med min mobiltelefon (jeg har ikke 
kamera.) Efter en halv time drejede den ene 
rundt, så de nu begge sad med front samme 
vej i håb om, at det måtte påkalde forældrenes 
opmærksomhed – Vi var lidt bekymrede, for 
vi har ret tit en spurvehøg, der lige slår et me-
get hurtigt vend hen over grenen, ned på ter-
rassen og væk med et bytte i gabet – men den 
skal jo også leve. – Det er jo så vidunderligt 
med disse fugleunger, hvad enten de er rov-
fugle eller småfugle – Et af mine børnebørn 
havde i foråret hængt en ugle/tårnfalkekasse 
op i et højt træ i deres have, og ret hurtigt 
blev den beboet af et tårnfalkepar, der så fik 
unger – og netop den dag, han blev student, 
og vi fejrede det i haven, satte 2 unger sig op 
på kanten af kassen og holdt os med selskab 
med deres høje skrig under hele festen – også 
de ”råbte” efter mor og far, der nok syntes, at 
det var lige festligt nok for dem, for de holdt 
sig væk, til det blev mørkt.

En sommerfugl i flitterflugt
henover glittergruset –

gudbåret støv i spindeldragt
af sol og duft beruset:

Et billed´ på støvbundet liv
igen af Skabers skaber-bliv

til livet gennembruset.
(KEL)

Den sidste slags ” fugle”, vi har og har haft 
megen glæde af, er sommerfuglene. Jeg ken-
der meget lidt til dem, men nyder synet af 
dem i højeste grad, og det forekommer mig, 
at der har været mange og meget forskellige 
– også nogle jeg ikke er vant til at se. F.eks 
en meget smuk grønblå køllesværmer og en 
femplettet køllesværmer, der er nærmest sort 
med røde pletter – gå en tur og kig, de er alle 
vegne.

Fordi jeg holder så meget af fugle, har jeg 
lige (igen) læst ”Rødhalsen” af Selma Lager-
løf for mine børnebørn. Det er en af hendes 
legender, der netop handler om den dag, Vor-
herre sad i Paradiset og skabte dyr og fug-
le, og hvor stillidsen slet ingen farver havde 
fået, om ikke Vorherre havde tørret alle sine 
pensler af i dens fjer. Hen mod aften fik Han 
lyst til at skabe en lille grå fugl, og da han 
var færdig, sagde han til fuglen: ”Husk dit 
navn er rødhals!” – Rødhalsen fløj af sted, 
men opdagede snart, at den var ganske grå og 
tænkte, at Vorherre havde sagt forkert – eller 
glemt et enkelt penselstrøg. Den vendte med 
bankende hjerte tilbage til Vorherre, som blot 
sagde:” Rødhals har jeg kaldt dig, og rødhals 
skal du hedde, men du må selv gøre dig for-
tjent til dine røde halsfjer!”
En uoverskuelig række af år henrandt, hvor 
hver eneste lille rødhals forsøgte at gøre sig 
fortjent til de røde halsfjer ved heftig kærlig-
hed, ved glødende sang og brændende kamp-
gejst – men ingen kunne erhverve sig de røde 
halsfjer.
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Så oprandt en dag, der skulle mindes længe i 
menneskeslægtens historie – nemlig den dag 
Jesus bliver korsfæstet. Den lille rødhals lå i 
sin rede med sine unger, og da den så Jesus 
med tornekronen på, fattede den i den grad 
medlidenhed med ”denne milde mand som 
alle burde elske” – og den fløj, skønt den var 
sky og bange, hen og trak en torn ud af panden 
på Jesus, der hviskede:” For din barmhjertig-
heds skyld har du nu vundet det, din slægt har 
eftertragtet siden verdens skabelse!”
 - - en enkelt blodsdråbe fra Jesu pande faldt 
på dens bryst – og siden har alle rødhalse haft 
den uskatterlige farve på brystet - - 

Det er jo en fantastisk (fugle)fortælling – og 
den kan læses i sin fulde udstrækning i bogen 
– sammen med en helt masse andre skønne 
fortællinger. – I øvrigt er rødhalsen en ihær-
dig sanger – både sen aften og tidlig morgen – 
året rundt, men den har jo også øvet sig siden 
verdens skabelse!

God og farverig sensommer!
Britt Lægsgaard

FOTO: 
Peter Toubøl, Karen Krause & Britt Lægsgaard.

Festgudstjeneste 
i Maribo Domkirke 

Den 24. maj i år kunne Mariager Kirkes ”Sø-
ster-kirke” Maribo Domkirke fejre sit 600 års 
jubilæum. Maribo var jo stedet for det første 
Birgittakloster i Danmark, og det var også herfra 
at der blandt andet kom hjælp til etableringen af 
vores kloster.
600 års jubilæet blev fejret efter alle kunstens 
regler både af det lokale Birgittakloster, Birgit-
taforening og af domsognet. Omdrejningspunk-
tet var derfor en festgudstjeneste med deltage af 
Dronningen, flere biskopper, alle Lolland Falster 
Stifts præster, Birgittasøstrene og repræsentanter 
fra vores egen Birgittaforening her i Mariager – 
og så Stine og undertegnede.
Vel modtaget blev vi af stiftets præster, der var 
glade for vores deltagelse i festlighederne, da vi 
inden gudstjenesten klædte om til præstekjole, 
og plads langt fremme i processionen blev os 
også til del. 
Under gudstjenesten fremførte koret en ny musi-
kalsk og tekstlig fortolkning af Marias lovsang, 
hvilket var en meget stor og flot oplevelse. Efter 
gudstjenesten var biskoppen vært ved en recep-
tion, og vi nåede også et lille kig ind i det flot-
te Pilgrimshus, som Dronningen indviede ved 
sammen lejlighed, førend vi mætte af oplevelser 
satte os i bilen for at køre den fire timer lange tur 
tilbage til Mariager.

af Sognepræst
Jacob D. Krogh
Rasmussen

Så fik Maribo sit Pilgrimshus – og i forbindelse 
med byens 600 års domkirkejubilæum, havde vi 
lejlighed til at besøge huset. 

Projektet med at få omdannet et gammelt, fal-
defærdigt hus ved Maribo Domkirke til pil-
grims-hus,  som pilgrimspræst Elizabeth Knox-
Seith oprindelig fik ideen til, - har været rigtig 
længe  undervejs, og derfor var det glædeligt at 
kunne opleve visionen nu var blevet til virkelig-
hed.   Her fra Mariager medbragte vi en ”Birgit-
talampe”, som blev fremstillet ud fra en skabelon 
tegnet af arkitekt Leif Høgh. Den vakte megen 
glæde og blev placeret på alterbordet i husets 
”stillerum”. 

I relation til indvielsen af Pilgrimshuset i Maribo 
arbejdes der i den del af landet nu også ihærdigt 
på at få genoplivet tidligere tiders pilgrimsvan-
dringer her, hvor et særligt andagtsmål i middel-
alderen siges at have været klosterkirkens store 
træ-krucifiks af den lidende Kristus, som i dag 
stadig hænger i domkirken, ligesom et lignende 
krucifiks for øvrigt også kan ses her i Mariager 
kirke. 
Besøget i Maribo var både højtideligt, festligt og 
inspirerende, og hos Birgittasøstrene  blev vi



19

mødt med en hjertelig gæstfrihed, som i sig selv 
var hele turen værd. Her er det åbent for enhver 
at bestille overnatning og blive indlogeret sig i 
klostrets hyggelige gæsterum, og man er også 
velkommen til at deltage i søstrenes messer og 
tidebønner.

Klostrets priorinde og sø-
ster Aloysia . 

I middelalderen van-
drede pilgrimme mod 
hellige steder og over-
nattede undervejs på 
klostrene, - den indre 
og ydre vandring blev 
på den måde to sider af 
samme sag - forbundet 
med ro til refleksion og 

eftertanke undervejs fra kirke til kirke og fra klo-
ster til kloster.                                
Den Danske Klosterrute bygger på samme idé. 
Her drejer det sig ikke om at komme hurtigst 
muligt gennem landet, men ruten leder én ad 
mindre veje og stier til steder af kirkehistorisk 
interesse. Visioner, fremsynethed og samarbejde 
ligger til grund for, at en etape af Den Danske 
Klosterrute nu også er indviet omkring Maribo, 
hvor man ser den som et aktiv for hele området 
set i sammenhæng med den stigende interesse 
for vandringer generelt.  
Her i Mariagerfjord ligger der også en stor ud-
fordring i at få Klosterruten fra Viborg via Mari-
ager beskrevet og ført videre nordpå, hvilket dog 
også her nødvendiggør et samarbejde mellem re-
levante aktører indenfor bl.a. turisme, foreninger 
og private lodsejere.  
Pinsevandring, med V.Tørslev kirke i baggrunden.

Der er mange veje at gå, og takket være et godt 
samarbejde og fællesskab har denne sommer  
budt på vandringer, som er gode at tænke tilbage 
på. Pinsevandringen gik i år fra Vester Tørslev 
kirke til Mariager, hvor sognepræst Cicilie Inge 
Poulsen gav os ord til eftertanke med på vejen, 
og undervejs også gav inspiration til refleksion, 
inden vi i fællesskab rundede af i Mariager kirke 
som var vandringens mål.                                                                                                                                      

Midsommervandringen gik igen i år langs Mari-
ager fjord, - en dejlig sommeraften, hvor Jørgen 
Kruses finurlige udlægning af Johs. Møllehaves 
tekst om Adam og Eva var et fint oplæg til det 
efterfølgende samvær med dejlige sommersange 
omkring bålet i klosterhaven.

Den foreløbig sidste vandring i foreningens regí 

i år blev så Birgittas vandrefortælling. Her gav 
Chr. Christiansen og Niels Kjeldsen fortællingen 
om Den Hellige Birgitta ekstra liv med deres 
visesang og fløjtespil, hvor den smukke natur i 
Munkholm med sine grønne kulisser bidrag til 
en særlig stemning. Vejret var undervejs den dag 
truende og uforudsigeligt, men det forunderlige 
skete, at først da hele gruppen var kommet ind i 
kirken silede regnen ned i stride strømme.
 
Med tak for al opbakning, interesse og medvir-
ken i sommerens løb, vil jeg slutte dette lille 
indlæg med et vers af ”Kærlighedsrosen” som vi 
bl.a. sang i forbindelse med vandrefortællingen.

En yndig og frydefuld sommertid
med al sin herlighed

den glæder og trøster så mangen en
alt ved Guds kærlighed.

Den fører blomsterskaren frem
og rosen rød, så dejlig os sød.

Den ser du da igen.
             

    f. Birgittaforeningen 
Helga Moos Iversen

Nyt fra Birgittaforeningen



Der sker i Mariager Kirke (læs mere inde i bladet)

www.mariagerkirke.dk

Händels Messias
Lørdag d. 10. december 2016 kl. 16:00 
Pris 150 kr. 

Concert Clemens & BaroqueAros under ledelse af 
Carsten Seyer-Hansen og Jens Astrup

Billetter á 150 kr. kan købes via www.himmerlandsbilletten.dk 
eller ved henvendelse til kirkens organist. 
Evt. resterende billetter sælges ved indgangen
.

Unummererede pladser! Dørene åbnes kl. 15:30.

Menighedsrådsvalg 2016
Mariager Menighedsråd inviterer til offentligt orienteringsmøde  

Tirsdag den 13. september 2016 kl 19.30 i Klosteret
Her vil menighedsrådet orientere om rådets arbejdede og om kommende 

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

Menighedsrådet opfordrer alle til at møde op især hvis man overvejer at 
stille op til valget.

Vi skal sikre et råd, der i fællesskab kan løse opgaverne og motivere andre 
frivillige til at være med.

I Mariager er der stor opbakning udenfor rådet. Både formiddagshøjskole, 
Birgitta foreningen, have folket, Kirkebladsomdelerne og alle de andre, der 

skaber aktivitet og sørger for at ting bliver gjort. 
Jeg håber, der vil komme mange denne aften og snakke om, hvad der er vigtig 

for Mariager Sogn & kirke, og hvordan vi løser opgaverne i fællesskab.
Preben Andersen, formand

Søndagscafé 
– i samarbejde med Ældresagen
Søndagscafé d. 11. september: 

Min oldefars revolver 

Kl. 14 – 16 i Klostret i Mariager 
Freya Hvaste er historiefortæller i 
Mariager. Hun fortæller her om sin 

oldefar, der som 15-årig blev shang-
hajet af mandskabet på et sejlskib i 

Køge Havn og taget med til Amerika, 
hvorfra det tog ham 15 år og meget, 

hårdt arbejde at komme hjem til 
Danmark igen. 

Fortællingen er sat ind i et historisk 
perspektiv. 

George Friedrich Händel skrev sit 
oratorium Messias i 1742 og siden har 
det været et af verdens mest elskede stykker 
musik. Halleluja!


