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0 et barn fødes
33 en mand dør

100 nogle bøger nedskrives
300 Rom overgår til kristendommen

900 Harald Blåtand laver rav i den
1514 Kopernicus ændrer verdens centrum
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1517 Luther forårsager en vis ravage

1560 Peder Palladius dør
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1849 Den danske Folkekirke
1859 Darwin ryster posen

1929 Stygge Krumpen jordfæstes
1992 Danmark vinder EM i bold
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2015 kirkebladet udkommer for første gang i 20 cm x 20 cm
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”Hdhf feji skoekgf, kfosrjhf kfg æiske!” 
Volapyk så ganske afgjort og som volapyk 
har det også lydt i ørerne for kirkegængerne 
i Danmark indtil reformationen i 1536, da 
præsterne alene brugte latin som kirkesprog 
(med undtagelse af her i Mariager og i de 
andre Birgittiner klosterkirker, hvor kirke-
sproget på den hellige Birgittas befaling var 
på nationalsprog). At kirkesproget var ufor-
ståeligt for menigmand, var kun med til at 
understrege, at alt det med Gud ikke var for 
almindelige mennesker. Her skulle særlige 
udvalgte til – præster – for Gud var en lu-
nefuld Gud. Man skulle holde tungen lige i 
munden, ellers var det den sikre vej i skær-
silden og helvedes evige flammer.

Gud, præster, almindelige mennesker – så-
dan var hierarkiet, og så længe de alminde-
lige mennesker passede deres kirkegang, 
deres bønner, betalte afgifter for kirkelige 
handlinger og ellers ikke trådte ved siden 
af, var den hellige gral vel forvaret gennem 
præsterne – så blev Gud ikke vred, højst 
lidt skuffet! Sådan kunne kirkeliv og tros-
liv havde set ud i dag, var det ikke for en 
lille tysk munk, der begyndte at undre sig. 
Hvorfor var Gud konstant på vagt overfor 
mennesket? Hvorfor delte kirken ikke ud af 
Guds nåde i stedet for at vogte nidkært over 
den og kræve penge for den? Hvorfor kunne 
almindelige mennesker ikke selv stå i for-
hold til Gud? – Martin Luther undrede sig!

31. oktober 1517 slog Martin Luther sine se-
nere så berømte 95 teser op på Wittenbergs 
Slotskirkes dør – 95 teser, som blandt andet 
gjorde op med, at Guds nåde kunne købes 
for penge eller for noget andet for den sags 
skyld. For Martin Luther havde læst i Pau-
lus’ brev til Romerne: ”for alle har syndet 
og har mistet herligheden fra Gud, og ufor-
tjent gøres de retfærdige af Hans nåde ved 
forløsningen i Kristus Jesus” (Rom.3,23-
24). Alle er vi syndere, alle står vi lige 
overfor Gud, intet vi kan komme med eller 

fremvise gør nogen forskel, hvor urimelig 
det så kan virke, det eneste saliggørende er 
troen på Kristus alene. En sand tro vi end 
ikke kan skabe selv, men som skænkes os af 
Gud i vores dåb! Pludselig var der ikke læn-
gere brug for paver, biskopper eller præster 
som mellemmænd mellem Vorherre og al-
mindelige mennesker. Volapykkens tid var 
forbi, nu skulle alle forstå, hvad det drejede 
sig om, nu skulle alle selv til at tage ansvar! 
Og de gjorde det – vi gør det i dag, det er 
vores søndags højmesse det klareste bevis 
på! Præsten er ikke længere en guddomme-
lig mellemmand, blot en med en speciel ud-
dannelse, fuldstændig som en tømrer eller 
læge. Sproget kan alle forstå (forhåbentligt) 
og for at kunne hører bedre efter kom der 
bænke ind i kirken, tiden hvor folk stod op 
og lod volapykken gå ind af det ene øre og 
ud af det andet, var forbi. Og vigtigst af alt 

– menigheden blev en vigtig del af gudstje-
nesten gennem salmesangen, gennem den 
fælles bekendelse af troen i trosbekendelse, 
gennem fadervor, dåben og nadveren. Fra at 
gudstjenesten var præstens blev den alles!

Det er 500 år siden i år – helt præcist 500 år 
siden den 31. oktober – og det fejrer vi her 
i Mariager med en festgudstjeneste ud over 
det sædvanlige tirsdag den 31. oktober kl. 
19.30 med volapyk, solid forkyndelse, sal-
mesang, en dansk reformator og vores alle 
sammen’s Stygge Krumpen.

Reformationsgudstjeneste 
Tirsdag den 31. oktober kl. 19.30 
i Mariager Kirke 

Alt af nåde!

I et håndskrift fra 1470’erne findes den tidligste 
overlevering af fadervor på dansk. 
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Kirken i Verden
I de to første afsnit om kirken i Estland og 
Harju-Risti har I læst om kirkens situation 
i et af de mest sekulære lande i Europa og 
om nogle af sognets aktiviteter. Denne gang 
vil jeg beskrive vores forskellige gudstjene-
ster og kirkens økonomiske situation. 

Det er vigtigt at mødes til gudstjenester om 
søndagen, både for at føle Guds nærvær og 
kærlighed, samt for at have fælleskab med 
andre kristne. 
I Harju-Risti holder vi gudstjeneste i kir-
ken to gange om måneden. Mange menig-
hedsmedlemmer bor langt væk og kan ikke 
komme hver søndag, og når vi kun mødes 
to gange om måneden, så bliver vi flere. 
Men ligesom der er flere måder at tjene Gud 
på, er der også andre muligheder at holde 
gudstjenester på. For eksempel arrangerer 
vi hvert efterår en weekendtur for vores fri-
villige til et eller andet sted i Estland. Mens 
vi kører i bus, holder vores præst gudstje-
neste med liturgi og prædiken.
Om foråret holder vi altid familieweekend 
på et lejrcenter og altid med gudstjeneste 
om søndagen. Da mange af vores med-
lemmer er unge familier, handler det om at 
finde på nye og spændende måder at holde 
gudstjeneste på. Vi har for nylig startet et 
ungdomsband op, som snart er i stand til 
at bidrage med deres musik til vores guds-
tjenester. Vi er også begyndt på at indspille 
prædikerne og lægge den på nettet, så folk 
kan høre Guds ord, også selvom de ikke 
kan være til stede under gudstjenesten.
Det vigtigste ved arbejdet ved kirken er 
selvfølgelig at forkynde evangeliet. Men 
også den økonomiske side er vigtig, hvis vi 
skal have råd til aktiviteter, lønne organist 
og præst, dække forskellige løbende ud-
gifter og holde vores 700 år gammel kirke 
vedlige, da Kirken i Estland er 100% selv-

finansieret. Der er ingen støtte fra staten. 
Den største indtægt er den frivillig kirke-
skat, som medlemmer betaler. Udover do-
nationer søger vi også midler fra forskellige 
fonde til ungdomsarbejdet, vedligeholdelse 
af kirken og andre projekter, som vi har i 
gang. Men samtidig er vi nødt til at være 
opfindsomme for at skaffe penge. F.eks har 
vi udlejet kirkens jord til lokale bønder og 
vi driver kirkens skove. Vi har indrettet 
gæsteværelser i menighedshuset og udlejer 
dem om sommeren til gæster.
Da Harju-Risti er et flot sted midt i ren na-
tur og ikke langt fra havet, modtager vi en 
del gæster om sommeren. Vi tilbyder også 
rundvisninger i kirken og har indrettet en 
cafeteria i kirketårnet. Der sker meget, og 
det ser ud til, at Gud velsigner arbejdet. 
I næste nummer af kirkebladet skal I høre 
om arbejdet med familier, som har mistet 
et barn, da vores præst Annika Laats også 
arbejder på børnehospitalet i Tallinn. 

Med ønsket om Guds fred,

Anneli Pärlin, Menighedsrådsformand

Besøg 
fra Hong Kong

Fra torsdag den 10. til fredag den 18. 
august satte Mariager Kirke og sogn endnu 
engang rammerne for et besøg fra de krist-
ne kirker i Hong Kong.

Programmet stod ikke bare på kulturelle 
indslag, så som rundtur i Mariager, over-
natning hos værtsfamilier i weekenden, 
småkagebagning samt aftensang på hav-
nen, hvor solen blev sunget med på både 
dansk og kantonesisk. Men det stod også på 
kirkelige indslag så som foredrag om Bir-
gitta, Pilgrimme, Kierkegaard og Grundt-
vig og fire pilgrimsvandringer, som vi her 
i Mariager er ”berømte” for i Hong Kong.
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Klosterhaven
OPRÅB: 

Reliktplanterne mangler 
kyndige hænder. 

Klosterhavens bede med gamle klosterur-
ter mangler en eller flere personer, som vil 
luge ukrudt og begrænse de mest vildvoks
ende arter, så de ikke overtager hele bedet. 
Samtidig er der heller ikke længere helt 
styr på navneskiltene, og samlingen mang-
ler adskillige planter.
Så meld dig, hvis du har interessen og et 
par ledige timer ind imellem.
De tilbageværende havefolk har for lidt 
forstand på klosterplanter og er mere in-
teresseret i større projekter, som træfæld-
ning, buskrydning mv.

Ring og hør nærmere: 
Peter Ulrich Toubøl, tlf.: 5192 1061.

Nye rosenskilte
Inden dronningen skulle besøge Mariager, 
lykkedes det havefolkene at få haven i no-
genlunde orden, men i resten af sommer-
perioden er vores torsdags sammenkomster 
blevet forstyrret af regnbyger og bortrejste 

havefolk. Så det er glædeligt at se, at kir-
kegårdspersonalet har passet haven godt, 
imens vi har holdt ferie.
Rosenskiltene er blevet fornyet, så man 
igen kan læse rosernes navne. Hvis man 
kigger godt efter, vil man se, at et par styk-
ker mangler skilte. Det skyldes, at rosernes 
blomster ikke passer til de oplyste navne. 
Så vi skal have fundet ud af, hvad det er, vi 
har modtaget i stedet for. For at beskytte de 
nye skilte mod solens stråler er der ingen 
skilte, der længere vender mod syd.

Sti omkring Klostersøen
Vores søstiprojekt har ligget stille et helt 
år og afventet kommunens svar. For et par 
dage siden kom så endelig tilladelsen til at 
opstille låger, så man kan gå tur omkring 
Klostersøen. Ja, kommunen vil endda selv 
stille både klaplåger og informationspile 
op. Nu må vi så håbe, det ikke også tager 
et års tid.

Med venlig hilsen 
Peter Ulrich Toubøl 

mail: peter@touboel.dk

Der blev også tid til en dejlig aften i sel-
skab med både vores egen Birgittaforening 
og Birgittaforeningen fra Maribo, og en 
Hong Kong Kultur-aften, hvor de danske 
smagsløg kom på nye eventyr! 
Det blev til nogle begivenhedsrige dage, 
ikke bare for de 14 hongkongere, men for 
alle involverede, og horisonter er blevet 
udvidede – ikke bare kulturelt, men også 
kirkeligt – til glæde og gavn for alle.
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BØRN OG UNGE
Fem års dåbstræf 

Børnegudstjeneste
Onsdag den 20. september kl. 17.00

Børnegudstjenesten vil være en hel 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 2012 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 god grund sjældent nogen 
af dåbsbørnene selv, der kan huske. Det vil 
vi gerne hjælpe forældre og faddere med 
at råde bod på, så temaet ved denne Børne-
gudstjenesten vil derfor være dåb! 
Børnegudstjenesten er ikke kun for dåbs 
jubilarerne, men for alle store som små, og 
efterfølges som sædvanligt med fællesspis-
ning i Klosteret. 

Gudstjenester for børn
Sæt allerede nu kryds i kalenderen for efterårets Børnegudstjenester:

Onsdag den 20. september kl. 17.00 ”5. års dåbstræf.”
Onsdag den 11. oktober kl. 17.00

Onsdag den 15. 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.

Tilbud til alle i 5. klasse

Midi-konfirmander! 
Hvem er jeg, hvem er vi, hvem er Gud?

Det er spørgsmålet, vi i uge 41 vil se nærmere 
på. 
Vi mødes tirsdag til fredag efter skole, og det er 
ikke et krav, at man kan komme alle gangene. 
Der bliver nogle sjove timer, hvor vi skal være 
kreative - også med vores mobiltelefoner - gå 
på opdagelse i kirke og klosterhave og hygge 
og grine, spise kage og drikke saftevand. 
Vi skal også deltage i børnegudstjenesten ons-
dag den 11. oktober med et skuespil! 
Fredag slutter vi med filmhygge og Pizza!

Tirsdag den 10. fra 14.15-15.45
Onsdag den 11. fra 15.15-17.00,
 herefter Børnegudstjeneste med

 efterfølgende fællesspisning
Torsdag den 12. fra 15.15-16.45
Fredag den 13.fra 14.15-19.00

Tilmelding senest fredag d.6. oktober til 
en af sognepræsterne:

Jacob; jdkr@km.dk - 21441054
Stine;sto@km.dk, tlf.:61721153 



7

BØRN OG UNGE
Høstgudstjeneste med 
efterfølgende auktion 

over høstoffer 

Søndag den 24. september 
kl. 10.00 
Fejrer vi høstgudstjeneste i Mariager kirke. 
Selvom Mariager sogn for størstedelen er 
et bysogn, hvor det er de færreste, 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. Høstgudstjene-
sten er en god anledning til at takke for alt 
det, vi modtager og minde os selv og hin-
anden om det ansvar, vi har overfor verden 
omkring os og hinanden.
Ved høstgudstjenesten vil vi synge de kend-
te høstsalmer, og kirken vil være smukt 
pyntet. I den forbindelse vil vi gerne opfor-
dre folk til at medbringe nogle af høstens 
gaver både til udsmykning af kirken under 
gudstjenesten og til bortauktionering under 
kirkekaffen efter gudstjenesten.
Alle penge, som lægges i kirkens indsam-
lingsbøsser og som kommer ind gennem 
auktionen, går til julehjælp Mariager sogn.

Høstgudstjeneste Orientering og debat om 
kirke og sogneliv 
i Mariager sogn.

Interesserer du dig for det 
lokale kirkeliv?

Orienteringsmøde 
Søndag den 8. oktober 

efter gudstjenesten

Præster og personale tager sig 
af det daglige i forbindelse med 

gudstjenester og øvrige 
kirkelige handlinger.

Men at der sker noget ud over 
dette, er op til sognets beboere

 i form af engagement og 
frivillighed.

Kom og lad os få en god snak 
om sognelivet i Mariager. 

Menighedsrådet er vært ved en 
lille frokost.

Arrangementet forgår i klosteret 
og vil være færdig kl. 13.00

Babysalmesang
Nu starter et nyt hold 

babysalmesang i Mariager Kirke!

Hver fredag formiddag mødes vi i 
Klosterbygningen ved siden af kirken 
til sang, musik, dans og hygge for de 

allermindste. 
Vi synger salmer og fagtesange, vugger i 
tæpper, går rundt i kirkerummet, vifter 

med tørklæder og meget mere. 
Alt sammen noget som stimulerer sanserne 
hos babyerne, og som er en dejlig måde at 

være sammen med sit barn på.
Det betyder ikke noget, om man kender 

sangene i forvejen, eller hvordan ens 
sangstemme er, for jeres baby vil jeres 

stemme altid være fantastisk!
Når vi har sunget en god halv time, 
er der tid til kaffe og en lille snak. 

Konceptet egner sig bedst til børn fra 
ca. 1 måned til ca. 10 måneder.

Babysalmesang er hver fredag 
fra kl. 11.00 til ca. 12.30 

på følgende fredage:

27. oktober
3. - 10. - 17. 23. november

1. - 8. - 15. december     
 

Tilmelding på 61721153
Alle forældre og babyer er 

hjerteligt velkomne!



Dronningens besøg
I år gik Dronningens sommertogt til Ma-
riagerfjord kommune og i den forbindelse 
blev Mariager Kirke spurgt, om vi ville 
vise vores skønne kirke og fantastiske or-
gel frem for Majestæten. 

Det ville vi selvfølgelig gerne, og det blev 
et spændende besøg for alle involverede og 
en oplevelse for livet.

Ved kirken blev Dronningen modtaget med 
blomster, hvorefter menighedsrådet blev 
præsenteret. Inde i kirken blev Dronningen 
først vist op i koret, hvor Dronningen bl.a. 
så kirkesølvet og hørte de spændende hi-
storier, som knytter sig til dette. 

Herefter blev orglet og de værker, som 
skulle spilles præsenteret, inden den smuk-
ke musik fyldte kirkerummet. 

Hele vejen igennem var Dronningen meget 
interesseret og spurgte flere 
gange nærmere ind til forskellige ting, og 
gav ved afskeden udtryk for, at kirken og 
orglet havde været en stor oplevelse.
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Barmhjertighed

Totusind- sytten år tilbage
Herodes hersked i sit land,

med sværd og drab han folket plage
en diktatorisk grum tyran

Hans magt var stor, han ville myrde;
hvert drengebarn var i hans vold
han frygted, man ham ville styrte

han ville have fuld kontrol.

Så Josef og Maria-mor
blev tvunget til med barnet flygte,

igennem ørknen, øde, stor
de væk fra alle rædsler søgte.

De red på æsel dagevis,
en rejse uden mad og drikke;
på himlen, spejlblank i turkis
en regnsky fandtes bare ikke.
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Da pluds’lig fik de øje på
en palme, grøn og rank

med fliged blade, stamme grå
den knejsed, fri og frank.

Den ørknens palme bøjed sig
mod jord på barnets bud

- hvor der er vilje, er der vej -
den delte dadler ud.

Hør, Danmark, gør som palmen:
byd af din friheds frugt

til flygtning, ramt af kvalmen,
af sult og nød opslugt.

Lyt til den far og mand,
som trodsed diktatur,
på frihedstro løb an,

 undveg tyrannens bur.

Lyt til det barn, den mage,
som i tyrannens rige

med sorg og jammerklage
mod far og mand må hige.

…...........
I vores tid en yngre far

fra Eritreas land
en rejse foretaget har

og trodset ørknens sand.

Han siden over havet for,
hver båd var overfyldt

han satte alting over styr,
af fremtidsdrøm forgyldt.

Han ville ændre tvang, tortur
for sig og sin familie

til land, hvor intet diktatur
kan dolke folkets vilje.

Og han er dygtig, lærer dansk
har job, har haft praktik,

men det, at være udenlandsk
gir stor problematik.

For han må savne barn og viv
tålmodigt vente lange år,

da mangt et strengt regulativ
i vejen for hans lykke står.

Hør, Danmark! Bøj som palmen rank
dit øre ned, lyt til hans bøn,

befri ham for den skæbne krank,
han deler med Guds lille søn.  

Vibeke Guldberg Madsen

1.oktober: 
Linda og Finn fra 

Den Kinesiske Have ved Farsø 
fortæller om hvordan haven 

opstod 

5. november: 
Liss Bonderup og Co. 

Fra Hadsund spiller og synger 
gammel dansk, revymelodier 
og mange andre, som vi alle 
sammen kan synge med på. 

Søndagscafeen finder sted 
i Munkesalen kl. 14-16 

og alle er velkomne.

Søndagscafé



Gudstjenesteliste
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ST: Stine Tougaard./ JDKR: Jacob D. Krogh Rasmussen 

Siden sidst
September
03. kl. 10.00 12. søndag efter trinitatis Markus 7,31-37 JDKR  
10. kl. 10:00 13. søndag efter trinitatis Lukas 10,23-37 ST  
17. kl. 10:00 14. søndag efter trinitatis Lukas 17,11-19 ST
20. kl. 17:00 Børnegudstjeneste 5.års dåbstræf ST/JDKR
24. kl. 10.00 15. søndag efter trinitatis

Høstgudstjeneste m. 
efterfølgende auktion

Matthæus 6,24-34 JDKR

Oktober
01. kl. 10.00 16. søndag efter trinitatis Lukas 7,11-17 JDKR 
08. kl. 10:00 17. søndag efter trinitatis

Kirkefrokost og oriente-
ringsmøde

Lukas 14, 1-11 ST  

11. kl. 17.00 Børnegudstjeneste ST/JDKR 
15. kl. 10:00 18. søndag efter trinitatis Matthæus 22,34-46 ST  
22. kl. 10:00 19. søndag efter trinitatis Markus 2,1-12 JDKR  
29. kl. 10.00 20. søndag efter trinitatis Matthæus 22,1-14 JDKR
31. kl. 19.30 REFORMATIONS-

GUDSTJENESTE
ST/JDKR

November
05. kl. 10.00 Alle helgens dag Matthæus 5,1-12 JDKR
12. kl. 10.00 22. søndag efter trinitatis Matthæus 18,21-35 ST
15. kl. 17.00 Børnegudstjeneste ST/JDKR

19. kl. 10.00 23. søndag efter trinitatis
Kirkefrokost

Matthæus 22,15-22 JDKR

26. kl. 10.00 Sidste søndag i kirkeåret Matthæus 25,31-46 JDKR
December
03. kl. 10.00 1. søndag i advent Lukas 4,16-30 JDKR

Døbte
Frederikke Sørensen Dahl
Ellinor Hoffmann Glavind

Magne Elias Kvottrup Jørgensen
William Kortegaard Kelly

Lauge Krogh Karmark
Alberte Lykke Weber Poulsen
Magnus Munkholm Thomsen

Fie Hammer Nielsen
Melia Lynge Bisgaard Munk

Lucas Wædeled Pedersen
Nor Vitus Warrer

Kasper Rytter Andersen

Begravede og bisatte
Gunner Jensen, Skjellerup Kirkegård

Ella Marie Berggren Jespersen 
født Nielsen, Egå Kirkegård

Egon Jensen
Morten Kjeldsen

Laila Yvonne Hansen                      
Randers Nordre Kirkegård

Elisabeth Jensine Møller
født Hjulmann, Sem Kirkegård

Rigmor Mogensen 
født Pedersen, Asferg Kirkegård

Tove Breinholt født Pedersen

Bodil Louise Grøn født Madsen

Dagmar Olivia Jensen født Poulsen           

Else Kristine Bertelsen 
født Møller, Skjellerup Kirkegård

Velsignede
Linn Therese Fenes Forren & 

Michael Warrer Larsen
Fredag den 29. sep. kl. 10.00 
Fredag den 26. okt. kl. 10.00 

Fredag den 24. nov. kl. 10.00 
Alle gudstjenester er med sognepræst

Jacob D. Krogh Rasmussen

Plejehjemsgudstjenester på Fjordvang
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Kirkebilen 
Det er muligt at bestille kirkebilen til guds-
tjenesterne ved at ringe til Fjordens Taxa 
på tlf.: 98 57 57 10 senest om søndagen kl. 
8.00, men gerne en af de foregående dage.

Flexkørsel
Har du problemer med at deltage i Mariager 
Kirkes mange forskellige tilbud pga. mang-
lende 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
05 kl. 10.00 Formiddagshøjskolen - Klostersalen
13. kl. 08.00 Konfirmandløb - Kirke/Kloster/Have
19. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen - Klostersalen
26. kl. 19.30 Foredrag: Luthersk oven i hovedet - Klostersalen
28. kl. 19.30 Koncert Goldbergvariationerne - Munkesalen (gratis)

Oktober
01. kl. 14.00 Søndagscafé - Munkesalen
03. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen - Klostersalen
08. kl. 10.00 Orienteringsmøde om Menighedsrådet - Kirken/Munkesalen
10. kl. 14.15 Midi-konfirmander - Konfirmandlokalet
10. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde - Kirkekontoret
11. kl. 15.15 Midi-konfirmander - Konfirmandlokalet
12. kl. 15.15 Midi-konfirmander - Konfirmandlokalet
13. kl. 14.15 Midi-konfirmander - Konfirmandlokalet
17. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen - Klostersalen
20. kl. 18.00 Birgittaforeningens Årsmøde - Klostersalen
29. kl. 16.00 Koncert Chr. IV´s vokalensemble -  Kirken (gratis)
31. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen - Klostersalen
31. kl. 19.30 REFORMATIONSGUDSTJENESTE - Kirken

November
05. kl. 14.00 Søndagscafé - Munkesalen
14. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen - Klostersalen
16. kl. 19.30 ”Lyt og lær”: Verdis Rigoletto - Munkesalen (gratis)
28. kl. 10.00 Formiddagshøjskolen - Klostersalen
28. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde - Kirkekontoret

Sarah Levisen & Lasse Mikkelsen
Linda Catrine Højbjerg & 

Søren Yde Just
Anja Hjorth Vibestrup & 

Jørgen Gammelby Mogensen
Charlotte Bruun Kristiansen & 

Tonny Lasse Henriksen
Julie Boalth Petersen & 
Allan Lynge Rasmussen

Tatjana Bianca Breitenstein 
Christensen & Jakob Kristensen

Tove Markvard Jensen & 
Jan Jensen

Astrid Aas Larsen & 
Kasper Bertelsen 

Camilla Bachmann & 
Michael Munkstrøm Jensen

Karina Teresa Pope & 
Stig Rytter Andersen

Louisa Pagh Larsen & 
Mikkel Aggerbo

Majbrit Hillebrandt & 
Gert Hein Larsen

Betina Holtze & Lars Johannesen
Karina Haslev Jønsson & 

Lars Nyrup Drejer
Lene Tangen Jensen & 

Martin Elmer Østergaard

Viede
Siden sidst
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Der var engang. Dengang var livet uende-
lig langt. Bare tænk på, da du begyndte i 
første klasse. Der eksisterede intet på den 
anden side af din folkeskole. Sommerferi-
erne var lange. Var det 7, 9 eller 11 uger 
sommerferien varede? Den just overståede 
sommerferie var uendelig kort. Nu er man 
jo på arbejdsmarkedet med 2 eller 3 ugers 
sommerferie - skolelærerne har vist stadig 
11 eller 13 ugers sommerferie, eller måske 
er den i virkeligheden noget kortere. 

Der skete et eller andet, da man selv fik 
børn. Børnenes ubekymrede folkeskoletid 
fik meget hurtigt ben at gå på. Hvor blev 
de ni år af? Gymnasiet, som for mig var 
langt og svært, er alle husstandens børn 
for længst forbi. Faktisk er de lige straks 
alle færdige med deres uddannelse og skal 
så ud på dette hersens arbejdsmarked med 
korte sommerferier og dårligt vejr.

Erkendelse
Jeg har lært mig at sige, at jeg er midaldren-
de. Dels skal jeg så ikke høre det fra andre, 
og derudover er det vist sandt. Sådan er det 
bare! Sandt er det, at det ungdommelige 
overmod for længst er erstattet af en uhy-
re realistisk tilgang til livet. Der er mindre 
og mindre tilbage af det, og det kan være 
farligt, og man kan dø af det! Omvendt set 
så kan man jo også leve det i fulde drag, 
forsøge at opfylde sine livsdrømme og sine 
arbejdsmæssige mål hver dag, og så lade 
det uomtvistelige komme, når det kommer.

Mange noder du aldrig får spillet
Det er underfundigt, at mange af mine kol-
legaer - omkring min egen alder - giver 
udtryk for præcis den samme tanke, jeg 
selv har haft: vi når aldrig, at spille alle de 
noder vi indkøbte, da vi var yngre og livet 
var uendeligt langt.  Det betyder, at vi ben-
hårdt må prioritere, hvad vi spiller, og for 
mit eget vedkommende kommer jeg aldrig 

til at spille Bach’s mesterværk: ”Goldberg-
variationerne. Sådan er det bare!”

Det er ikke fordi mit cembalo kun har et 
enkelt manual, og Bach’s værk kræver to, 
men fordi jeg bruger min kostbare og svin-
dende øvetid ved Mariager kirkes orgel på 
anden musik. Lars Colding Wolf er orga-
nist ligesom jeg, men han er tillige uddan-
net cembalist, og som sådan kommer man 
næppe udenom det absolutte hovedværk 
for det instrument: Bach’s såkaldte Gold-
bergvariationer.

Fake news
Historien om dette værk er brolagt med 
fake news. Det skulle være almindeligt 
accepteret nu om dage, men vi tillader os 
alligevel at stille et par kritiske spørgsmåls-
tegn til historien. Bach skrev ikke dagbog. 
Førte ikke en liste over sine værker - det 
kunne ellers have sparet os for megen tid.

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

Cembalisten Lars Colding Wolf spiller 
torsdag d. 28. september kl. 19:30 et af musikhistoriens absolutte ho-

vedværker:Johann Sebastian Bach’s Goldbergvariationer. 
Goldbergvariationerne er eftertidens kælenavn; 

Bach kaldte sit værk for: “Aria mit verschiedenen Veraenderungen vors 
Clavicimbal mit 2 Manualen”. 

Det er ikke kirkemusik men kammermusik, og derfor finder koncerten 
sted i Munkesalen. Det bedste sted til kammermusik i Mariager.

Der er gratis adgang - men kun 60 siddepladser!
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Bachs Schübler-koraler for orgel har navn 
efter den person, der udgav dem. Havde 
man fulgt denne praksis, skulle Goldberg-
variationerne have heddet Schmid-variati-
onerne idet Bachs ven Balthasar Schmid 
udgav værket som kobberstik; sansynligvis 
i 1741. Historieskrivning er en svær stør-
relse. I den første biografi om Bach, skrevet 
af Johann Nikolaus Forkel i 1802 - længe 
efter Bachs død - skriver han i florumvund-
nen stil:

“[For dette arbejde] skal vi takke den tidli-
gere russiske ambassadør ved domstolen i 
Sachsens initiativ. Grev Kaiserling, der ofte 
standsede i Leipzig og medbragte førnævn-
te Goldberg for at give ham musikundervis-
ning af Bach. Greven var ofte syg og havde 
søvnløse nætter. På sådanne tidspunkter 
måtte Goldberg, der boede i huset, tilbringe 
natten i et forkammer, så han kunne spille 
for Kaiserling under dennes søvnløshed. ... 

En gang nævnte greven, i Bachs nærvær, at 
han gerne ville have nogle cembalomusik] 
til Goldberg med en let og livlig karakter, 
som han måske kunne opmuntres af i disse 
søvnløse nætter. Bach mente, at han bedst 
kunne opfylde dette ønske ved hjælp af va-
riationer, hvilket han hidtil havde betragtet 
som en utaknemmelig opgave, på grund af 
de mange gentagelser af det ensartede har-
moniske fundament, når de skulle nedskri-
ves. Han skrev da også kun et enkelt værk 
af denne art. Greven kaldte dem herefter 
altid hans variationer. Han blev aldrig træt 
af dem, og i lang tid betød de søvnløse næt-
ter: ”Kære Goldberg, spil mig en af mine 
variationer.” Bach blev muligvis aldrig så 
rigt belønnet for noget af sine 
værker som for dette. Greven gav ham et 
gyldent bæger fyldt med 100 louisd’Or. På 
trods af dette ville den kunstneriske værdi 
endnu ikke være betalt om gaven havde væ-
ret 100 gange større.”

Goldberg var dog kun 14 år på det tids-
punkt, og man har senere måtte sande, at 
ca. alt i Forkels beskrivelse af Goldberg-
variationerne er fake news - eller nyheder 
kan man vel ikke tale om, når det er heden-
gangne nyheder.

Clavierübung IV
Værket er også kendt under titlen Clavi-
erübung IV. Den sidste af de ialt fire “kla-
verøvelser”, som Bach fik udgivet i sin le-
vetid, og som alle for eftertiden står som 
monumenter i den vesteuropæiske kultur-
historie. Lars Colding Wolf medbringer sit 
store imponerende 2-manualers cembalo til
koncerten torsdag d. 28. september i Mun-
kesalen. En aften som måske nok er for 
”nørder” - på den anden side; hvem er ikke 
lidt skabsnørd?
 

Christian d. IV.’s vokalensemble består kun af 
otte sangere, men de synger renere end engle. 
Ensemblet ledes af organisten og dirigenten 
Ruben Munk.

På programmet for reformationskoncerten i 
Mariager Kirke søndag d. 29. oktober kl. 16:00
er musik af primært Michael Praetorius og 
danske Mogens Pederssøn samt et nyskrevet 
værk af organist og komponist Mikkel Andre-
assen, der har skabt et værk, der relaterer til 
kernebegreber hos Luther.

Der er gratis adgang til denne reformations-
koncert.

Mød op, og din sjæl vil aldrig have haft det 
bedre!
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Uendelig skønhed
For mange år siden overværede jeg en 
koncert med det teoretisk mest indviklede 
musik, der måske er skrevet: Ockehems 
requiem. Dirigenten forklarede stolpe op 
og stolpe ned om denne musiks kompleksi-
tet. Det eneste, der i dag står tilbage i min 
erindring er, at komponisten havde gjort 
det menneskeligt ypperste for at prise Gud. 
Soli Deo Gloria - alene til Guds ære! Mu-
sikken var fra næsten den samme periode 
som den musik, der opføres ved korkon-
certen et par dage før reformationsdagen. 
Koncerten finder sted i kirkens fremragen-
de akustik søndag d. 29. oktober kl. 16:00 
og musikken er polyfon og homofon og 
den ypperligste korklangsrenhed. Soli Deo 
Gloria.

Hvad er et kor? 
Måske har du forestillingen om, at et kor er 
en hel bunke mennesker; jo flere jo bedre, 
men Christian d. 4’s Vokalensemble består 
kun af otte sangere og én dirigent. De otte 
sangere kan til gengæld deres kram som få 
andre. Aldrig i mit liv har jeg hørt musik 
så ubegribelig rent og skønt, som de syn-
ger den. Musikken ved denne koncert ville 
ikke være blevet til uden reformationen og 
koncerten er således en fejring af, at re-
formationen bibragte os uendelig skønhed 
i form af ny musik i nye stilarter. Martin 
Luther skriver blandt andet om musikken:
 
“...heller ikke er det meningen med den 
evangeliske lære, at al kunst skal slås til 
jorden og forgå, som nogle forvendte men-
nesker foregiver, men jeg ser gerne alle 
kunster, og særlig musikken, i Hans tjene-
ste, der har givet og skabt den…”

Hofnarren Rigoletto - en elskovs syg greve samt 
en lejemorder og en død datter i en vadsæk - der 
dog lige når at synge farvel til sin far - inden 
hun dør helt! Det er nogle af ingredienserne i 
Verdis opera Rigoletto, som vises i Munkesalen 
torsdag d. 16. november kl. 19:30.

Halløj i klostret
Whopi Goldberg - den lyder næsten som 
om det var hende, der havde lagt navn til 
Bach’s variationsværk - spiller hovedrollen 
i en komedie fra 1992, der hedder “Halløj 
i klostret”. Af uransagelige grunde tænker 
jeg altid på den titel, hver gang jeg arrange-
rer musik i Klostret. Halløj er der bestemt 
nok af, når Verdis opera Rigoletto vises i 
klostret på DVD torsdag d. 16. november 
kl. 19:30. Det er historien om hofnaren 
Rigoletto, der elsker sin datter så højt, og 
som en anden nutidig curling-forælder vil 
beskytte hende mod alverdens farer, men 
desværre kommer til at slå hende ihjel. 

Sådan er det bare! Godt nok ville han have 
slået den sleske greve ihjel, men nogle 
forbrydere lever i bedste velgående midt 
iblandt os - uvidende om de lidelser, de 
påfører andre mennesker. Kirkens organist 
giver en munter gennemgang af forviklin-
gerne inden greven synger den velkendte 
sang: “Rødgrød med fløde på - det kan man 
ikke få”. Hvis nogen i øvrigt kan fortælle 
mig, hvor den stupide tekst stammer fra - 
giver jeg en original italiensk operapizza 
og et glas italiensk opera-vin i pausen; (det 
gør jeg nu alligevel!). Vel mødt til opera-
halløj i klostret.

At prioritere
En stiv times cembalomusik - en lige så 
stiv times 400 år gammel kormusik og en 
umoderne opera hvis handling udspilles i 
Mantova år 1560 og jeg prioriterer alle tre, 
for jeg elsker god musik. Musikken har 
overlevet i 400, 300 og 200 år, den kom-
mer nok til at overleve de næste århundre-
der også. Sådan er det bare!

Af Organist Mikael Ustrup
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5. september
Jens Stage
Om den danske forfatter Johannes 
Jørgensen
Sangskriveren Jens Stage fra Hornum i Him-
merland mener, at digteren Johannes Jørgen-
sen er alt for overset og har derfor sat musik 
til 10 af hans digte. Johannes Jørgensen ken-
der vi fra Højskole Sangbogens:  ”Nu lyser 
løv i lunde”, men denne dag sørger Jens Sta-
ge for, at vi kommer til at lære ham bedre 
at kende. Johannes Jørgensen var en digter, 
som var helt fantastisk til at beskrive stem-
ninger og følelser. Johannes Jørgensen var en 
såkaldt tvivlende troende, der handlede efter 
sit hjerte, hvilket er egenskaber, som mange 
nutidsmennesker kan genkende i sig selv. 
Jens Stage synger og fortæller om Johannes 
Jørgensen.

19. september
Peninna Risgaard
Om at forlade Jehovas vidner
Efter mere end 30 år blandt Jehovas Vidner 
brød Peninna Risgaard med trossamfundet og 
stod pludselig uden venner og familie. Hun 
fortæller om tiden i Jehovas vidner og tiden 
efter bruddet.  Processen startede allerede, da 
hun var 17 år, men først 3 forsøg og 13 år 
senere lykkedes det for hende – og prisen hun 
i dag betaler er afsavnet af familien og dem, 
hun troede var hendes 
venner.
I dag er Peninna helt fri, 
og har skabt sig et liv 
med ny kærlighed og om-
gangskreds.

3. oktober 
Gunhild Weisbjerg
Om ægteskabet; kommunikation mellem 
mænd og kvinder
Kom og oplev alle tiders festlige men læ-
rerige foredrag, hvor Gunhild Weisbjerg 
sætter spotlight på forholdet mellem de to 
køn. Hør om mænd og kvinders forskelli-
ge tilgang til verden og deres forskellige 
brug af sproget, en del af forklaringen på, 
at kvinder efter få år bliver sure hysteriske 
madammer, og at mænd udvikler ”konedø-
vhed” og bliver så lukkede, at de skal åbnes 
med en dåseåbner.

17. oktober
Pouls Cabaret 
De to seniorer John & Paul, der efter man-
ge års venskab, har fundet sammen om 
sang og musik, kommer med viser, sange, 
sjove monologer og dejlige fællessange. 
John spiller klaver og harmonika, Paul syn-
ger og fortæller anekdoter

31. oktober
Henning Sørensen
Om sit liv 
Rød republikaner, afholdsmand, antiryger, 
menighedsrådsmedlem, pacifist, talende 
skraldemand Henning Sørensen fra Grenå 
kommer og fortæller om sit begivenheds-
rige liv; om sine forskelligartede mærkesa-
ger. En ildsjæl med et langt liv og en ube-
gribelig mængde læserbreve bag sig. 

14. november
Anne Valbjørn Odgaard
Om Marie Krøyer

Hvem var Marie Krøyer? Et svar er kvinde, 
maler, kone, mor i slutningen af 1800-tal-
let. Anne Valbjørn Odgaard ser nærmere 
på, hvad det indebar. Med udgangspunkt i 
Tonni Arnolds biografi: ”Balladen om Ma-
rie” og Bille Augusts film hører vi om Ma-
rie Krøyers liv og karriere, hendes vilkår 
og muligheder som kvindelig kunstner. Vi 
ser også på, hvorledes kvinder fremstilles i 
kunsten på det her tidspunkt. 

28. november
Stine Tougaard og Mikael Ustrup
Om Grundtvigs liv i ord og musik. 
Fortællinger fra Grundtvigs lange begiven-
hedsrige liv tilsat Grundtvigs egen ord fra 
salmebog og højskolesangbog.  

12. december
Lene Lundsgaard med flere
Sang, fortællinger, musik og julefrokost 

Formiddagshøjskolen



Så bevæger vi os ind i efterårs 
månederne, og i september be-
gynder bladene så småt at drys-
se fra træerne.

Hen over efteråret og indtil vi har samlet/
suget det meste af det nedfaldne løv, vil det 
blive til ca. tre store containere fyldt med 
blade, som bliver kørt til kommunes kom-
posteringsplads.

I sidste nummer af kirkebladet nævnte jeg, 
at vi skulle have besøg af træplejere. De 
var her i juni måned, og menighedsrådet 
havde, med provstens godkendelse, beslut-
tet at der skulle fældes 4 cypresser og et 
delvist vissent asketræ, som står på diget 
over mod Stiftelsen. Asketræet blev savet 
ned til ca. fire meters højde, så vi stadig kan 
have lidt fornøjelse af træet, som er begroet 
med efeu. Nogle af træerne som står langs 
Klostergade blev beskåret, og det gamle 
egetræ nord for kirken, blev også studset 
lidt.

Den 23. oktober vil kirkegårdspersonalet 
være til grandækningskonkurrence på en 
anden kirkegård. Og derefter vil vi så starte 
op med grandækning på vores egen kirke-
gård, på gravsteder hvor denne ydelse er 
valgt. På grund af løvfald, starter vi altid 
op med grandækning på den del af kirke-

gården, hvor der er færrest træer. Dvs, vi 
starter i afd. G, derefter afd. H, og så starter 
vi ellers fra afd. A, som ligger ved kirkens 
P-plads nord for kirken, og fortsætter så 
hele kirkegården rundt og ender syd for 
kirken. 

Nyt fra kirkegården
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De nedfaldne blade vil blive samlet i samme 
rækkefølge, som vi grandækker.

Her i efteråret bliver der også sendt breve ud 
angående gravsteder, hvis fredningstid udlø-
ber ved årsskiftet, eller hvor der er flerårige 
aftaler (legat/gias) som udløber. Hvis vi har 
cpr. nr. på gravstedsindehaveren, og man 
modtager post i e-boks, vil brevet komme der, 
ellers vil man modtage brevet som alm. post.
I Hobro-Mariager provsti er der også vedtaget 
nye takster vedrørende de forskellige ydelser, 
man kan få på gravstederne. Det er dog ikke 
de store ændringer, der sker, men der vil dog 
som minimum være den årlige pristalsregule-
ring. Priserne træder i kraft fra oktober 2017. 
Kirkegårdsvedtægter og priser på forskellige 
ydelser kan man se på www.mariager-kirke.
dk under kirkegården.
I kirkegårdsvedtægten kan man bl.a. også se 
hvis menighedsrådet har vedtaget nye regler 
vedr. gravsteder. 

Nogle af de seneste ting menighedsrådet har 
besluttet er bl.a.: 

1. Regler for ”Mindeplader i plæne”, bl.a. 
hvad man må placere ved/på mindepladen 
mht. til blomster m.m.
2. Udsmykning af gravsteder med lys. 
Ingen elektriske lyskæder, men gerne levende 
lys i lav højde.
3. Gravsten (størrelse og antal) på kistegrav-
steder i plæne i afd. G. 
4. Hvor stor en stenstørrelse man må bruge 
som belægning på gravsteder, når man skal 
have kirkegården til at renholde gravstedet.
Som oftest står disse vedtagne regler som 
”tillæg” nederst i vedtægten.

Hvis man ønsker et eksemplar af Kirkegårds-
vedtægten og ikke har mulighed for at se den 
på internettet, kan man altid henvende sig på 
kirkegårdskontoret og få vedtægten udleveret.

Med efterårshilsner fra

Kirkegårdspersonalet

Luthersk oven i hovedet 
v. lektor v. AAU Bo Kristian Holm

 

Stort set hele samfundet blev påvirket 
af reformationen, men måske skete de 
største ændringer inde i folks hoveder.
Foredraget vil gennemgå de forskellige 
måder, som Luthers nye forståelse af 
Gud også ændrede menneskers forstå-
else af sig selv og verden omkring dem.  
Luthers menneskesyn var pessimistisk: 
mennesket er en synder. Samtidig var 
hans syn på verden positivt: verden er 
Guds gode skabelse og her skal den 
kristne leve i sit liv. 
Til slut vil foredragsholderen vove den 
påstand, at nogle af de konflikter, vi i 
dag ser i samfundet – i politik, på ar-
bejdsmarkedet og i skolen – , skyldes 
at den lutherske arv er trængt.

Tid: 26. september kl. 19.30
Sted: Klostersalen

Pris: 50,- inkl. kaffe 19
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Blæs vestenvind med væde.
Giv tid med vekselsommer lune,

giv grøderegn
og soleblegn

farv nøgne kroppe sommerbrune.
Et sommerliv er ganske kort

for den der øder somren bort –
du har et nu - du har et her,
én levet dag er livet værd – 

så driv kun lidt 
og driv kun med.

Den sommersandhed her jeg røber:
AF hjertet med den bedste løber.

 (KEL)

Så har jeg oplevet det med – mus der spiser 
rødbeder og porrer! – Nogle vil nok tænke, 
at det har man da ofte oplevet, når grøntsa-
ger lå i en kule eller kælder, men her taler vi 
om, at de spiser dem direkte fra rå og frisk 
tilstand – fra roden!
Da de forskellige urter begyndte at kom-
me op i haven, undrede jeg mig over, at 
der manglede både rødbeder, gulerødder 
og bladbeder i den sidste meter af rækken. 
Nå, måske var jorden ikke så god – det var 
i nærheden af frugtbuskene, så de tog må-
ske for megen kraft – men jeg eftersåede. 
Aldrig så snart var de kommet op, før de 
igen forsvandt – og samme skæbne led de 
nysatte porrer. Er det harer, er det snegle – 
men hvorfor kun den sidste meter i man-
ge af rækkerne? Nogle steder lå de afbidte 
porrer og rødbedetoppe på jorden – uspiste 
og friske. Langs med urtehaven har vi en 
træplanke som afgrænsning, og ved nær-
mere eftersyn opdagede jeg, at der var en 
del huller i jorden – og ud fra de huller stak 
friske rødbedetoppe og porrer, som de – 
musene – endnu ikke havde fået fortæret! – 
Nu er jeg ikke meget for at udlægge gift til 
noget som helst dyr, men på den anden side 

synes jeg, det er meget spild, hvis de skal 
spise det halve af min urtehave – og sneg-
lene så den anden halve – så altså - - -  Det 
sker stadig, at der ligger en afgnavet rødbe-
detop og en halvspist rødbede, men det er 
stærkt aftagende, så nu er jeg selv begyndt 
at spise dem, men det er da mus med sans 
for gode, sunde og økologiske  råvarer!!

Smuk redebygning
Vi har vore kajakker hængende i carporten 
oppe under loftet i vinterens løb, og det er 
jo sket flere gange, at en fugl har fundet 
den velegnet til redebygning. På en knag 
ved siden af hænger diverse tilbehør til, når 
kajakkerne skal på bilens tag – bl.a. andet 
noget gummibelægning, som skal beskytte 
mod slid. – Her har vi mange gange i for-
sommeren set en lille gærdesmutte flyve ud 
med lynets hast, når vi satte os i bilen, men 
vi har ikke kunnet se reden, og vi har jo 
ikke turdet røre ved belægningen, så læn-
ge der var unger. Nu blev det imidlertid tid 
for at få gang i kajakkerne (det har jo ladet 
vente længe på sig i år, da det som bekendt 

har blæst og blæst og blæst - - ) så vi var 
spændte på at se reden (der havde ikke væ-
ret trafik i et stykke tid, så vi turde godt). 
– En stor rund kugle af mos med et lille 
hul i siden kommer til syne – den er faktisk 
et lille kunstværk. Grønt fint mos er samlet 
om nogle kviste og blade, og den fremstår 
som en stor rund bold - og kigger man ind 
ad det lillebitte hul, kan man se, den er fo-
ret med små fine dun overalt i det lille bo 
– og de er virkelig beskyttede de kære små, 
for mosvæggen er nogle centimeter tyk.
Det er hannen, der er bygmester, og i det 
tidlige forår bygger han flere reder inden-
for det samme territorium. Når han er klar, 
starter han sin skønsang for at lokke hun-
nen til. Han fremviser de forskellige bomu-
ligheder, og imens hunnen inspicerer, kur-
tiserer han hende med vibrerende vinger, 
vippende hale og elskovssang. 

Mus, fugle og gensynsglæde
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Hunnen vurderer alle rederne, før hun be-
stemmer sig – og jo flere reder, han kan 
præsentere, jo større chance er der for at 
hun bliver. – En hun lægger 6-8 æg – som-
me tider to kuld. – Gærdesmutten er Dan-
marks næstmindste fugl, vejer 7-8 g (fugle-
kongen er mindst), og dens største problem 
er at holde varmen om vinteren i Danmark, 
hvis der er for megen frost, og det resul-
terer i, at mange vil forsøge at overnatte 
i den samme kugle, som blev brugt som 
redekasse. Rekorden for, hvor mange der 
kan opholde sig i sådan en kugle, er sat i 
England, hvor man fandt en kugle med 70 
gærdesmutter i!! – Her var varmetabet ikke 
stort - - 

Gensynsglæde
Vi har lige været på ferie – på Endelave, 
som vi så ofte er. På en ø er vejret oftest 
bedre end i den øvrige del af Danmark, og 
det gjaldt da også nu, så vi havde egentlig 
ikke så meget at klage over. – Vi roede 
i kajak og så marsvin og sæler – vi gik 
øen rundt og så den ”lokale” havørnefa-
milie – far, mor og 2 unger, og vi så mas-

ser af gæs, spover, hejrer – og ikke mindst 
mængder af stære, der allerede var ved at 
samle sig. Vi er altid på Endelave på den 
samme tid hvert år, og alt i naturen derov-
re er 14 dage før os heroppe i den kølige-
re del af landet. Jeg bliver altid vemodigt 
stemt, når jeg går min sidste rundtur og 
ser rønnens bær stå gyldenorange – og 
lyngen, der dækker nogle kæmpeområder, 
allerede er fuldt udsprungen. Det er som 
at se ud over ét stort sammenhængende 
lynglilla tæppe, der stråler mod solen og 
himlen – og hist og her står draperet et 
stort smukt rønnebærtræ med tunge kla-
ser af gyldne bær – eftersommer når det 
smukkest, men også vemodigt, fordi det 
varsler, at sommeren er på hæld – og jeg 
synes, det lige har været forår! 

Når man så lige er hjemvendt fra ferie, er 
det altid skønt og spændende at komme 
hjem til sin skovhave i Alstrup krat efter 
lang tids fravær. Noget er afblomstret, som 
stod i fuldt flor, da vi rejste – andet er kom-
met godt i gang, og noget står fuldstændig 
betagende med skønne farver og stor pragt. 

Man kan slet ikke se sig mæt på pragtfulde 
røde georginer – koboltblå hortensia – lys-
lilla hosta – mængder af gule og lilla kle-
matis.
- - og så er det jo pludselig blevet plukke-
tid for skovhindbær – og sine steder bugner 
det af store modne hindbær – andre steder 
er de helt tørret ind, men der er rigelig end-
da. – Det er også plukketid for svampe, og 
på vores første svampetur fandt vi denne 
”lille” kantarel, som vejer 142 g!! – Jeg har 
aldrig set noget lignende - - 

Blæs østenvind med tørke.
Giv bærrets grønne kinder rødme -

lyng lilla skær
sorte lyng tæer.

Nu travler bi for vintersødme.
Hver trækfuglflok slår styrkeslag

ned over bøjebyggens tag.
Vi samler forråd nu i hus,

og vi har nok til mand og mus –
blåhimmel høj

fra havets spejl –
høstvemod dine øjne røber,

og høst med glæde hjertet døber.
(KEL)

God og farverig sensommer!
Britt Lægsgaard
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Nyt fra Birgittaforeningen
Tæt på klostersøen og godt i ly af Mari-
ager kirke og den gamle Birgittiner-klo-
sterbygning ligger kirkens lille, hyggelige 
pilgrimsherberg Birgittahuset, som tilbyder 
vor tids pilgrimme overnatning   i fredfyld-
te omgivelser. 

Her i sommerperioden skiftes vi fra Bir-
gittaforeningen med tilsyn og rengøring 
af huset, og det er altid interessant at læse, 
hvad der står i gæstebogen siden sidst, og 
også lidt spændende hvem man ellers mø-
der dernede ved huset.  

Én af de første gæster, der overnattede i 
pilgrimsherberget i år, var en vandrende 
håndværker-svend, undervejs ”på valsen” 
fra Tyskland, og han havde ikke kun skre-
vet et par ord som tak for husly, men også 
gjort sig den ulejlighed at lave en fin teg-
ning i gæstebogen, som i ser her:
Ret overraskende her i 2017 at støde på en 
”ægte naver”, som jo ellers forbindes med 
tidligere tiders lavstradition, hvor vandrin-
gen gik ud på, at en svend skulle dygtiggø-

re sig i udlandet for at kunne blive mester, 
hvilket fik både faglig og kulturel betyd-
ning for hele håndværkerstanden.  

Udover overnattende gæster møder man 
ved Birgittahuset også ofte andre interes-
sante mennesker, som kommer for at be-
søge kirken og klosterudstillingen, og her 
kan man være heldig og få en god historie.  
Således mødte jeg her forleden Alice og 
Preben Olsen fra Næstved, som var inte-
resseret i at vide, om der boede nonner i 
klostret. 
Ægteparret havde kendt søstrene, medens 
disse boede i Næstved og fortalte om for-
løbet tilbage i tiden, inden Birgittasøstrene 
flyttede fra Næstved til Maribo, og hvor 
Elisabethsøstrenes hospital og klosterbo-
lig blev solgt og omdannet til plejehjem og 
vandrehjem i henholdsvis 1968 og 2005.
Preben Olsen havde, fra han blev gam-
mel nok til at være bydreng, leveret frugt 

og grønsager til Elisabethsøstrene for sine 
forældre, som havde en grønthandel, - og 
hans hustru havde arbejdet på det pleje-
hjem, hvor de gamle Elisabethsøstre boede 
på 2. sal, medens deres nye klosterbolig 
blev bygget, og her kom de ofte ned for at 
få en lille snak og et glas saftevand inden 
sengetid. 
Med tiden blev der dog færre og færre Eli-
sabethsøstre, og i 1995 udlejede de der-
for en fløj af deres nye klosterbolig ud til 
Birgittasøstrene, men da disse så flyttede 
til Maribo i 2003, blev denne klosterbolig 
solgt og omdannet til det nuværende Næst-
ved vandrehjem.  
                                           
Så fik vi rede på den historie, og det er ret 
tankevækkende, at vi ikke skal længere til-
bage i tiden end til 1968, hvor eksempelvis 
Sct. Elisabeth søstrene drev et hospital og 
således var en del af det danske sundheds-
system.   

Man møder for øvrigt ofte spørgsmålet, 
hvorvidt der bor nonner her i Mariagers 
klosterbygning,  og så er det rigtig godt at 
kunne henvise til udstillingen inde i forhal-
len.

Alice og Preben Olsen ved Birgittahuset
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Hen over sommeren har vi i Birgittafor-
eningen – traditionen tro - haft nogle korte 
vandringer her i nærområdet. Først en van-
dring til Ajstrup bugt med Bent Walbom 
som turleder, hvor vi ad små stier blev 
guidet gennem en forunderlig smuk natur 
fra Vindblæs kirke ud til Peter Riises even-
tyrlige naturhave.  

På opfordring samlede vi undervejs også 
nogle småsten op til hvad Bent kalder for 
en ”Varde”,  - set på Caminoen i en noget 
anden størrelse -  hvor inspirationen måske 
kommer fra det latinske ’vade mecum’ (gå 
med mig).  

Midsommervandringen med Jørgen Kruse 
gik endnu en gang ud gennem Vestersko-
ven og hjem langs fjorden, men her findes 

så mange veje at gå, så det blev en ny og 
anderledes rute også i år, hvor vi undervejs 
fik fortællingen om Adam og Eva – ved 
Mariager fjord !
Midsommervandringen afrundes sædvan-
ligvis med danske sange omkring bålet i 
klosterhaven. Denne aften inviterede vej-
ret dog ikke ligefrem til sang under åben 
himmel, men selvom aftensolen gemte sig 
under regntunge skyer, så klang sangen ly-
stigt i læ i pavillonen.

Som et nyt tiltag denne sommer, har kir-
ken også inviteret til morgensang, og når 
solen har været gemt bag skyer lidt oftere 
end måske ønskeligt denne sommer, har 
det været dejligt at synge om solen og ly-
set i de dejlige morgensalmer.  Vi fra Bir-
gittaforeningen vil derfor gerne takke for 
samarbejdet i forbindelse med morgensan-
gen, hvor vi har kunnet bidrage lidt ved at 
lede en kort efterfølgende vandring med 
udgangspunkt i salmesangen og præsternes 
andagt og oplæg til refleksion.

I østen stiger solen op:
Den spreder guld på sky,

går over hav og bjergetop,
går over land og by.

Du soles sol fra Betlehem !
hav tak og lov og pris

for hver et glimt fra lysets hjem
og fra dit Paradis ! 

B.S.Ingemann 1837

Vi glæder os til sommerens sidste mor-
gensang d. 15. aug.,  hvor gæster fra både 
Hongkong og Maribo også deltager og hå-
ber, at præsterne vil invitere til morgensang 
i Mariager kirke igen til næste sommer. 

f. Birgittaforeningen i Mariager
Med venlig hilsen / Helga Moos Iversen

Birgittaforeningens årsmøde 
afholdes 

Den 20. oktober kl. 18.00 i 
Klostersalen, 

hvor alle er velkommen.



31. oktober 2017 kl. 19:30
REFORMATIONSGUDSTJENESTE


