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Jeg tror godt, I ved, hvad dette er?! De al-
lerfleste af os har jo prøvet at spise sushi 
eller været på en kinesisk restaurant, så 
spisepinde er ikke ganske ukendte. Det kan 
være nogle svære banditter at spise med, 
spisepindene. Men vidste I også, at de er 
mere end bare kinesernes svar på kniv og 
gaffel? Hvis spisepindene ikke er lige lan-
ge, varsler de, at man kommer for sent – 
ikke hvad man kommer for sent til, men 
at man kommer for sent. Krydser man spi-
sepindene, så varsler det uheld, og hvis man 
er så letsindig at stikke begge spisepinde 
lodret ned i risskålen, så varsler de død, for 
så har man placeret dem på samme måde 
som røgelsespindene i templerne! Men spi-
sepindene kan ikke bare give varsler om 
fremtiden – de er faktisk også fine billeder 
på dagen i dag – på jeres konfirmation – på 
det, som Edith og jeg har forsøgt at lære jer 
i de dage og timer, vi har brugt sammen det 
forgangne år. For sådan én spisepind kan 
være et fint billede på vores – på jeres – 
forhold til Gud, for den går kun ”én” vej fra 
jer og til Gud – fra Gud til jer! I har faktisk 
ikke behov for præster, kloge forældre eller 
andre kloge-Åger, når det kommer til jeres 
forhold til Gud! Det er kun jer selv, som 
kender det, og ingen andre kan vurdere, 
om det forhold er godt, om det trænger til 
forbedring – eller om jeres tro er lille eller 

stor. Kommer der nogen til jer og vil forsø-
ge at belære jer om, hvordan I skal tro, for 
at det er ”rigtigt” - ja, så kan I stoppe den-
ne ene spisepind op i næsen på vedkom-
mende – billedeligt talt. For det skal andre 
mennesker holde deres næse ude af – det 
er mellem jer og Gud – og det er faktisk et 
stort ansvar, men I er jo også snart voksne 
– som I nok vil høre flere gange i dag. Det 
er et stort ansvar, fordi det kræver, at man 
tør føle efter indeni - tør stole på, at Gud vil 
jer det bedste - også selvom vi måske ikke 
altid kan se det eller føler, at vi oplever det. 
Men det er også et stort ansvar, fordi Gud 
kræver noget af os, for nok kan én spi-
sepind være et fint billede på vores forhold 
til Gud, men til at spise med – der duer 
én spisepind ikke rigtig, her kræver det to 
spisepinde! Og det, Gud kræver af jer - er 
nemlig, at I aldrig glemmer, at I aldrig er 
alene – at I også altid er omgivet af andre 
mennesker, og de mennesker er en del af 
jeres liv på godt og ondt, om I vil det eller 
ej. Det var det, Edith og jeg forsøgte at lære 
jer, da vi var på vandring med hjemløse i 
Aarhus, og da vi lavede den leg som hed 
”Slægten” med Otto og Karen, de to gamle 
bedsteforældre i mannequiner, hvor I hver 
især var et familiemedlem i den opdigtede 
familie, og hvor vi havde barnedåb af et nyt 
oldebarn og begravelse, da Otto døde. Og 
de mennesker – kendte som ukendte - som 
er omkring jer i jeres liv, skal I møde med 
tilgivelse, barmhjertighed og kærlighed - 
også når det er svært, og I i virkeligheden 
ønsker det andet menneske hen, hvor pebret 
gror eller ønsker dem en spisepind i øjet! 
For kristendom drejer sig nemlig ikke kun 
om vores forhold til Gud – det drejer sig 
også om vores forhold til andre mennesker 
– vores – jeres forhold til Næsten, som det 
så fint hedder herinde i kirken. Når I om 
ikke mange minutter siger ”JA” oppe ved 

alterskranken, når jeg spørger jer, om I vil 
konfirmeres i den kristne tro, så er det et 
”ja tak” til Gud for, at Han har så stor en 
tiltro til jer, at I selv kan være eksperterne 
i forholdet til Ham – at det bare er Ham og 
jer hver især – samt et ”Ja” til, at I er stær-
ke nok til at løfte det ansvar, som kommer 
med – nemlig ansvaret overfor det andet 
menneske! 
Så kære konfirmander – Jeg har nydt de 
timer, vi har tilbragt sammen, og jeg har 
en lille ekstra gave til jer alle - to spisepin-
de jeg har købt i HK. Lad dem være jer et 
minde om i dag samt en påmindelse om, 
at ikke bare er jeres forhold til Gud helt i 
orden, men at det også kommer med et an-
svar, som I skal tage på jer - og stå ved! 
Skulle I smide spisepindene væk i rodet på 
værelset, så er jeg sikker på, at I nok skal 
blive mindet om det – næste gang I sidder 
på den kinesiske restaurant eller menuen 
står på sushi! Amen.
Ordene var min tale til konfirmanderne 
den 28. april i år – nu får I dem her i kir-
kebladet, for jeg tror ikke, at vi fra tid til 
anden tager skade af at fundere over vores 
forhold til Gud, hvor fyldt af tro, tvivl eller 
tradition det så måtte være, og det ansvar 
som følger med – uanset alder. I talen var 
indgangsvinklen spisepindene, for vores 
forhold til Gud behøver ikke være kompli-
ceret eller fyldt med teologiske lærebøger 
og dogmatik – det kan også være ligetil - 
som en spisepind. Det vigtigste er, at vi tør 
stole på, at det er der, og at vi handler på 
det ansvar, som følger med, både i det nære 
hos vore kære og når vi møder et menneske 
første gang! Det er Kristendom!
God sommer til jer alle!

Sognepræst
Jacob D. Krogh. Rasmussen
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Kirken i Verden
I denne artikelserie følger vi kirker og 
menigheder ude omkring i verden. Den-
ne gang vil du, kære læser, få et første-
håndsindtryk af situationen i Mozambique, 
efter at den ødelæggende cyklon Idai ram-
te store dele af landet midt i marts måned 
- Mozambique, som i skrivende stund er 
ramt af endnu en stor cyklon. Ordene i ar-
tiklen er skrevet af min ven, Mario, som et 
brev til mig og vores fælles venner og gen-
gives her med Marios tilladelse. Jeg har 
valgt at sætte det i kirkebladet for herigen-
nem at vise, at kristendommen ikke blot er 
kirke om søndagen, men også et fællesskab 
med mennesker, som lever med helt andre 
livsvilkår end vores. Mario er evange-
lisk-luthersk præst i byen Beira, som er en 
by med ca. en halv million indbyggere. Jeg 
lærte Mario at kende under et studieophold 
i Wittenberg i 2017.

Mario skriver: ”Mine venner, jeg skriver 
til jer som svar på jeres mange bekymrede 

beskeder i kølvandet på den tragedie, som 
natten til den 14. marts ramte min by Beira 
og min provins Sofala, nemlig cyklonen 
Idai. Jeg skriver for at fortælle jer, at Gud 
havde nåde mod min familie og mig. Jeg 
betragter mig selv som et menneske, som 
har fået endnu en chance for at leve, og det 
takker jeg Gud for!
Ødelæggelserne var så mange! Ved et 
møde med myndighederne den 27. marts, 
som jeg sammen med andre religiøse lede-
re samt skolemyndigheder og provinsmyn-
digheder var inviteret til, blev følgende 
oplyst:

Berørte mennesker af cyklonen i 
vores provins: 662.877

Sårede: 1479 - Døde: 305
Ødelagte skolestuer: 2562

Ødelagte hospitaler: 46
187.677 hektar jord ødelagt 
(Svarer til 375.354 fodboldbaner!)

Huse delvist ødelagte: 18.447 
(inklusiv mit eget)

Huse totalt ødelagte: 30.947
Oversvømmede huse: 13.728

Dette er de officielle tal, og de indeholder 
ikke dem, som endnu er savnede pga. over-
svømmelser, og dem som formodentligt er 
ædt af krokodiller.
Derudover er nærmest alle byens kirker 
ødelagt i større eller mindre grad, alt efter 
hvilke materialer de er bygget af. I den lu-
therske kirke, i den region hvor jeg er den 
ansvarlige præst, er seks kapeller ødelagt, 
blandt andet én i Beira, hvor hele loftet 
faldt ned.
Derudover blev kirkerne i Mafambisse, 
Nhamatanda, Munene og Chipera totalt 
ødelagte, hvilket delvist skyldes de materi-
aler, som de var bygget af og delvist deres 
placering. 

Mange medlemmer af vores menighed har 
mistet deres hjem fuldstændig, og andres 
hjem er delvist ødelagte.  

         
For mig og min families vedkommende 
(Mario er gift og har to børn), så lå vi og 
sov, da vinden tog til i styrke, og vindstø-
dene blev kraftigere og kraftigere. Vores 
hustag begyndte at ryste, og vand trængte 
ind i huset. Vi forsøgte at søge tilflugt et 
mere sikkert sted, men regn- og havvand 
stod allerede nær omkring vores hjem, da 
vi bor 100 meter fra en vandingskanal, som 
leder regnvand ud i havet blot 4 km borte.                                           
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Omkring midnat begyndte vores zinktag at 
flyve af pga. den kraftige vind, og vores na-
bos hus kollapsede, som var det ramt af en 
bombe. Min hustru og jeg ønskede bare at 
beskytte vores børn, mens vandet steg ind 
i huset, og væggene begyndte at give efter. 
Klokken fire om natten forsvandt hele vo-
res tag. Vinden løjede først af, da det blev 
morgen, og vi forlod vores ødelagte hus. Vi 
måtte bære vores børn på ryggen, da vandet 
stod så højt, at det nogle steder nåede mig 
til livet, men det lykkedes os at komme hen 
til nogle familiemedlemmer, hvor vi kunne 
være.

Da vandstanden begyndte at falde, vendte vi 
tilbage til vores hjem. Vi fik lagt nogle zink-
plader over huset og de ødelagte vægge for 
at forhindre, at de få ejendele, vi har tilbage, 

blev stjålet, og vi begyndte af genskabe en 
”normal” hverdag i en by uden elektricitet 
eller rent drikkevand. Regeringen forsøger 
efter bedste evne at etablere adgang til elek-
tricitet og vand, men i et kvarter som vores, 
hvor alle el- og vandledninger er ødelagte, 
har det lange udsigter. Derfor kan det være 
svært for jer at komme i kontakt med mig, 
fordi telefonen ikke altid kan blive opladt, 
og computer og fjernsyn er ødelagt af vand. 
De, der har penge, køber derfor en gene-
rator, så de kan få elektricitet i deres hus. 
Men selv hvis man har penge, er det svært 
at købe mad og byggematerialer, fordi alle 
er berørt af katastrofen. Børnene kan heller 
ikke komme i skole, fordi de skoler, som 
ikke er ødelagt, bliver brugt som midlertidi-
ge hjem for alle dem, som har mistet deres 
eget hjem. 
Dog takker vi Gud for, at Han skånede os 
og beskyttede os mod at komme til skade. 

Kære alle, bed for os og hjælp os, hvis I har 
mulighed for det. Vi vil meget gerne genrej-
se murene og lægge nyt tag på vores hjem, 
samt genopbygge vores kirke. Med Guds og 
jeres hjælp er jeg sikker på, at det er muligt.

Mozambique, Beira, April 1st 2019
Rev. Mário Raul Bazo

Med gode venners hjælp er det lykkedes 
Mario at købe materialer til genopbygning 
af huset, samt en generator. Derudover blev 
hans familie også sikret mad og ikke mindst 
rent drikkevand, som var af afgørende be-
tydning for familiens sikkerhed, da Beira 
blev ramt af et kolera-udbrud. I skrivende 
stund er Mario fuld beskæftiget med at gen-
opbygge menighedens kirker.
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Lørdag den 23. marts drog Jacob og jeg til 
Dereham for at underskrive en venskabs-
aftale med menigheden i den engelske by 
Dereham. Vi var sekunderet af sognepræs-
ten Tine fra Hobro og menighedsrådsmed-
lem Olivia fra Ølst sogn.

I denne tid, hvor BREXIT fylder meget i 
både England og Danmark, synes vi, tiden 
var yderst velvalgt til at indgå venskab med 
Dereham, uanset hvad der kommer til at 
ske med BREXIT.
Ud over venskabsaftalen var det også en 
unik mulighed for at se, hvordan de driver 
kirke i Dereham, og jeg må sige, at jeg blev 
noget overrasket over de forhold, der gør 
sig gældende i England.

Pengene er få i deres menighed, og arbejds-
kraften er baseret på meget mere frivillig-
hed, end vi kender fra Danmark. Vi besøgte 
5-6 forskellige kirker, og vi frøs som små 
hunde i de fleste af kirkerne. De havde slet 
og ret ikke råd til en ordentlig opvarmning. 
Det betød også, at det godt kunne lugte lidt 
muggent og jordslået, maling og kalk var 

skallet af, og prædikestolen var flere steder 
dækket af plastik, så flagermus ikke øde-
lagde den med deres efterladenskaber.
Men når det så er sagt, var menighed og 
præster de mest imødekommende menne-
sker, jeg har mødt længe. De var stolte af 
deres kirke og menighed, og alle deltog i 
det frivillige arbejde med fx at være kir-
ketjener og sågar også ”præstearbejde”. 
I nogle af de små kirke var der tilknyttet 
en ”reader,” som er en lægmandspræst. En 
ulønnet person som har taget nogle kurser, 
og som så får lov til at forestå gudstjenester 
- dog uden dåb og nadver - og lave kirkeli-
ge handlinger som fx begravelser.

Vi blev som sagt taget godt imod, både 
hentet og bragt til lufthavnen, og var ind-
kvarteret privat. Det er jo altid spændende 
at se, hvordan man lever i et andet land. 
Venskab går jo 2 veje, så nu glæder vi os til 
at se dem på besøg i vores provsti, hvor vi 
naturligvis vil være ligeså gæstfrie.

Menighedsrådsmedlem Peder Larsen

Igen i år modtager Mariager Kirke be-
søg af vores venner fra Hong Kong, 
så skulle du undre dig over nysgerrige 
hongkongere i Brugsen eller Remas 
frugtafdeling, eller høre fremmed sang 
ved onsdagssang på havnen – ja så er det 
blot Mariager Kirke, som har trukket lidt 
verden til byen.

I år foregår besøget i samarbejde med 
Sct. Clemens i Randers, men hvis du 
synes, at det kunne være spændende at 
vise dit Mariager frem og lære mere om 
Hong Kong og livet der, og har du lyst 
til at åbne dit hjem i weekenden den 10.-
12. august for en overnattende gæst (to 
nætter), så kontakt:

Sognepræst Jacob
på jdkr@km.dk/21441054 

og bliv vært for en hongkonger for en 
weekend. 

Det kræver ikke store forberedelser eller 
specielle evner, blot en seng, gæstfrihed 
og åbenhed – og til gengæld får man ind-
blik i en verden og et liv langt fra vores 
og dog så tæt på.

Venskabsaftale i DerehamBesøg fra 
Hong Kong
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Vi er 8 frivillige, der mødes i ulige uger 
omkring strikning og hækling af dåbsklu-
de.
Engang i foråret 2018 talte vi med præsten 
om alterdugen. Vi diskuterede, om den al-
terdug, vi har, også havde den rigtige facon 
m.m. Det endte med en tur i kirken, hvor vi 
kiggede nærmere på den nuværende dug. 
Det talte vi en del om indtil sommerferien.
Da vi sidste september startede op igen 
med dåbskludene, faldt også talen på al-
terdugen, og så hæklede Signe Kjærgaard, 
Fladbjerg, nogle udkast til en ny alter-
dug med Tro, Håb og Kærlighed som ud-
gangsemner. Forskellige forsøg er siden 
blevet diskuteret med de frivillige, begge 
præster og menighedsrådsformanden, som 
har været med i kirken og set på motivernes 
størrelse, og hvordan kanten ville se ud på 
alterbordet, og det hele er endt med, at en 
ny flot alterdug har set dagens lys, og den 
vil blive indviet ved gudstjenesten søndag 
den 25. august.

Signe og Anna

…. Og så var der lige en engel! 
Før jul fik Mariager Kirke besøg af 0. klas-
se fra Mariager skole. De havde projekt om 
engle og skulle nu besøge kirken for at se 
nærmere på disse bevingede væsener. Det 
viste sig desværre, at engle ikke er det, der 
er flest af i Mariager Kirkes udsmykning. 
Problemet blev forelagt Signe og Anna, 
som resolut greb ideen, og onsdag den 1. 
maj kunne Jacob dele flødeboller ud til 0. 
klasse som tak for, at de gjorde opmærk-
som på engle-manglen, som nu er udbed-
ret med én engel i den nye alterdugs ellers 
ubrudte række af Tro, Håb og Kærlighed.

Ny alterdug til Mariager kirke

Sommerfest og indvielse af den nye alterdug
Søndag den 25. august 
er det tid til Mariager Kirkes årlige sommerfest.

I lighed med sidste år ligger sommerfesten i forlængelse af guds-
tjenesten, som starter kl. 10:00. 

Menuen er også uændret: Laksemadder og lagkager - og under-
holdningen er igen i år med ”De gode mænd”, så alle sejl er sat 
for endnu en dejlig sommerfest. 

Der er ingen tilmelding, og kirkebilen kører. 

Sommerfesten slutter kl. 14:00
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Formiddagshøjskolens efterårssæson
Tirsdag den 3. september åbner For-
middagshøjskolens efterårssæson med et 
livsbekræftende foredrag af provst og bon-
de Anders Bonde med titlen “Humor som 
sjælesorg.” 

Det lune glimt i øjet og den humørfyldte 
historie virker ofte opmuntrende på et tyn-
get sind. Humor, kalder vi det, og ordentlig 
humor er sjældent kun for sjov. Det er fore-
dragsholderens påstand, at humor for alvor 
også er sjælesorg. Emnet belyses med af-
sæt i det kristne menneskesyn og med ud-
blik til hverdagens humor. Meget naturligt 
holdes foredraget i causeriets form, hvor 
netop humoren tjener eftertanken.

Men efterårets program vil bl.a. også byde 
på et indblik i skandaler i kunsten, H.C. 
Andersens liv og masser af sang fra Høj-
skolesangbogen. Men meget mere om alt 
dette i næste udgave af Kirkebladet. Sæt 
derfor allerede nu kryds i kalenderen tirs-
dag den 3. september og disse følgende 
datoer for formiddagshøjskolen i efteråret: 

17/9 - 1/10 - 29/10
12/11 - 26/11 

samt juleafslutning 10/12.

Formiddagshøjskolen er åben for alle.
Sted: Klostersalen, 1. sal, Klostret

Tid: 10:00-12:15
Pris: 60 kr. inkl. foredrag 

og smørrebrød

Formiddagshøjskolen drives af frivillige. Har 
du tid og overskud, er der altid brug for et par 
hænder til, både til hjælp med at gøre klar eller 
til afrydning. Har du gode forslag til foredrags-
holdere, så kontakt Jacob (sognepræsten)

Morgensang i Mariager Kirke
Sommerens komme indvarsler også morgensang i Mariager Kirke. 
I samarbejde med Birgittaforeningen vil der tirsdag den 18. juni, 16. juli og den 13. august 
være Morgensang kl. 09.00 i Mariager Kirke. Her vil vi synge nogle af de skønne mor-
gensalmer og reflektere over et bibelvers eller to. Efter morgensangen vil der være mulig-
hed for at deltage i en kortere pilgrimsvandringvandring i Mariagers smukke natur.

Tirsdag d. 18. juni kl. 09:00
 v. sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen

Tirsdag den 16. juli kl. 09:00 
v. sognepræst Edith Mark

Tirsdag d. 13. august kl. 09:00 
v. sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen

Børn og Unge
Møde for konfirmander og 

konfirmandforældre
Søndag den 18. august 

I forlængelse af gudstjenesten vil 
der være konfirmandindskrivning 
for de elever i  7. klasse, som øn-
sker konfirmation i foråret 2020. 
Udover selve indskrivningen vil 

konfirmander og forældre også bli-
ver orienteret om undervisnings-
tidspunktet, forløbet, konfirmand-

lejren og selve konfirmationen. 
Ved mødet er menighedsrådet vært 
for en sandwich og en kop kaffe.
Vi ser frem til at se konfirmander 

og deres forældre 
søndag den 18. august kl. 10:00 

i Mariager kirke. 

Familiegudstjeneste 
Onsdag den 21. august kl. 17.00 
vender familiegudstjenesterne 
tilbage efter ferien. Vanen tro 
er der gratis fællesspisning og 
en lille aktivitet for børnene 

efter den korte og børnevenlige 
gudstjenesten. Vi slutter, så alle 

sengetider kan overholdes.
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Konfirmander 2019
Konfirmander 28. april 2019
Rasmus Krustrup Andersen
Mikkel Axelsen
Johannes Malthe Birkemose
Noah Lukas Christensen
Oscar Kjær Christensen
William Kortegaard Kelly
Mathias Langaa Mikkelsen
Wilhelm Bjærge Majewski
Kasper Koch Rønnenkamp Nielsen
Emil Stegger Sørensen
Alexander van de Donk
Tilde Skou Damborg
Cicilie Daugbjerg
Julie Daugbjerg
Sofie Ellemann-Biltoft
Dagmar Carola Haugaard Frandsen
Chelina Breinholt Jensen
Anika Holm Nielsen
Sille Glargaard Nielsen
Andrea Bach Svanholm Pedersen
Therese Bach Pilgaard
Freja Damkjær Rasmussen
Trine Højrup Vendelbo
Matti Gashi Ottsen
Nicklas Bohn Jensen
Katrine Sokolova Kruse
Victoria Stigaard Sørensen

Konfirmander 5. maj 2019
Alma Krogh Jensen

Christian Randrup-Thomsen
Frida Kjær Sørensen

Hjalte Kondrup Andersen
Jens Holt Andersen

Karl Tranum Jensen
Laust Lambrecht Dreyer

Lenette Pryds Helle
Mathilde Lindhardt Nielsen

Mikkel Fuglsang Balling
Mille Borg Christensen

Mille Lund Jørgensen
Nickolaj Nedergaard Lande Andersen

Nikolaj Lykke Andersen
Oscar Haslund Høj

Signe Sondrup Hald
Simon Støvring

Svea Tinggaard Larsen
Victoria Skjøtt Kilian

William Bygballe Holm



Gudstjenesteliste
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EM: Edith Mark, JDKR: Jacob D. Krogh Rasmussen, JG: Jørgen Germann

Siden sidst
Døbte

Sofie Marie Egelund Nikolaisen
Arthur Dyrby Poulsen

Oscar Haslund Høj
Archer James Eyles

Eskild Overgaard Bjarnskov
Nola Olivia Larsen

Harvey Hassel Tøffner-Høglund

Begravede og bisatte
Anna Marie Lybæk - Født Jensen

Inger Ingvartsen - Født Christensen          
Als Kirkegård

Erik Holm                                                    
Kristrup Kirkegård

Christian Pabst Vestergaard
Snefrid Marie Rasmussen - Født Olsen

Samantha Lotus Stausholm 
Spredt over havet

Egon Pedersen                                          
Als Kirkegård

Verner Palmqvist                                      
Østre Kirkegård, Roskilde

Grethe Brøndum
Erna Elisabeth Nielsen

John Frederik Grundahl Jensen
Petrine Køller Andersen

Karen Madsen - Født Jacobsen                            
Lyngå Kirkegård

Grethe Sørensen - Født Eriksen

Viede
Heidi Katrine Hansen & 
Karl-Johan Rosenberg

Kirkebilen 
Det er muligt at bestille 

kirkebilen til 
gudstjenesterne ved at 
ringe til Fjordens Taxa 

tlf.: 98 57 57 10 
Senest søndag kl. 8.00, 

men gerne en af de 
foregående dage.

Juni
02. kl. 10.00 6. søndag efter påske Joh. 15,26-16,4 EM
09. kl. 10.00 Pinsedag Joh. 14,22-31 JDKR
10. kl. 10.00 2. Pinsedag Joh. 3,16-21 JDKR
16. kl. 10.00 Trinitatis søndag Joh.3,1-15 JDKR
23. kl. 10.00 1. søndag eft. trinitatis Luk. 16,19-31 EM
30. kl. 10.00 2. søndag eft. trinitatis Luk. 14,16-24 JDKR
Juli
07. kl. 10.00 3. søndag eft. trinitatis Luk. 15,1-10 JDKR
14. kl. 19.00 4. søndag eft. trinitatis Luk. 6,36-42 JG
21. kl. 10.00 5. søndag eft. trinitatis Luk. 5,1-11 EM
28. kl. 10.00 6. søndag eft. trinitatis Matt. 5,20-26 EM
August
04. kl. 10.00 7. søndag eft. trinitatis Luk. 19,1-10 EM
11. kl. 10.00 8. søndag eft. trinitatis Matt. 7,15-21 JDKR
18. kl. 10.00 9. søndag eft. trinitatis Luk. 16,1-9 EM
21. kl. 17.00 Familiegudstjeneste
25. kl. 10.00 10. søndag eft. trinitatis

Sommerfest
Luk. 19,41-48 EM

September
01. kl. 10.00 11. søndag eft. trinitatis Luk.18,9-14 EM



Andre aktiviteter
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Juni
11. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde Klostersalen
11. kl. 19.30 1. sommerkoncert v. Jørgen Ellekilde Kirken, entré
14.-16. Retræte, se mere på www.Birgittaforeningen.dk

18. kl. 09.00 Morgensang Kirken
20. kl. 18.30 Midsommervandring Kirkens P-plads

25. kl. 19.30 2. sommerkoncert v. 
”The Nordic Organduo”

Kirken, entré

Juli
09. kl. 19.30 3. sommerkoncert v. Vibeke Vanggaard Kirken, entré
16. kl. 09.00 Morgensang Kirken
23. kl. 19.30 4. sommerkoncert v. Giulia Biagetti Kirken, entré
August
06. kl. 19.30 5. sommerkoncert v. Johannes Skoog Kirken, entré
13. kl. 09.00 Morgensang Kirken
13. kl. 17.30 Menighedsrådsmøde Klostersalen
18. kl. 10.00 Konfirmandsforældremøde Kirken
20. kl. 19.30 6. sommerkoncert v. Jonathan Dimmock Kirken, entré
25. kl. 11.00 Sommerfest i forlængelse af gudstjenesten Klosteret
September
03. kl. 10.00 Formiddagshøjskole Klostersalen

Plejehjemsgudstjenester 
på Fjordvang

Fredag den 28/6 kl. 10.00 
v/Sognepræst

Jacob D. Krogh Rasmussen

Fredag den 30/8 kl. 10.00 
v/Sognepræst
Edith Mark

Gudstjeneste - Sødisbakke
Friluftsgudstjeneste 

d. 20. juni kl. 18:30 i
Maren Finds Dalen.
Se omtale på bagsiden.

Flexkørsel
Har du problemer med at deltage i

 Mariager Kirkes mange tilbud 
pga. manglende kørelejlighed? 

Så er kommunes tilbud om Flexture et 
fleksibelt alternativ, når bussen ikke kører

Se nærmere på:
www.nordjyllandstrafikselskab.dk

eller kontakt:
Mariagerfjord Kommune 
på telefon 97 11 30 00

Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamlig 2019
Søndag den 10 marts bankede konfirmander og andre frivillige på 
dørene her i Mariager i forbindelse med Folkekirkens Nødhjælps 
Sogneindsamling til hjælp for mennesker i den tredje verden, som 
er ramt af klimaforandringer. 

I alt blev der indsamlet kr. 8805,00 i kontanter, ved mobilpay og 
ved gudstjenesten. 

Til sammenligning blev der i 2018 indsamlet under kr. 5000, så 
årets resultat må siges at være yderst tilfredsstillende. 

Mariager Kirkes Julehjælp
 – også om sommeren!

Mariager Kirke uddeler hvert år 
julehjælp til værdigt trængende i 
samarbejde med Mariagerfjord 
Frikirke, Firkløver sognene og 

Falslev-Vindblæs sogn. 
Vil du bidrage kan kirkens ind-
samlingsbøsser eller MobilePay 

(93445) benyttes. 
Mange tak!
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Jeg gør mig ingen forestillinger om evig-
heden -ingen forestillinger om paradiset.
Jeg har heller aldrig forstået udsagnet 
om, at tvivlen er troens følgesvend. 
Enten passer det hele ikke, og så går jeg 
jo ikke glip af noget i den ikke eksiste-
rende evighed, eller også så passer det, 
og så lader jeg trygt Gud om resten.
Helvede med små djævle, der piner men-
nesker i stedet for at være gode ved men-
nesker, ser jeg rigeligt af i dansk politik, 
så helvedet kan jeg ikke frygte. Det er en 
dansk ø.

Det gamle monopol
Jeg ser ikke meget TV og blev noget for-
bavset over, at jeg var en af de sidste, der 
lærte begrebet “flow-TV” at kende.
En aften, da jeg ville se, om der kom no-
get i TV (i vores hus har vi en gammel-
daws antenne på loftet og de DR kanaler, 
der endnu ikke er blevet nedlagt), kom 
jeg til at se programmet “Før søndagen”. 
Jeg kom ind midt i udsendelsen, hvor 

en meget begejstret mand sad i en stol 
og nærmest råbte ud gennem skærmen: 
“Kan I så se at komme i gang”. Under-
forstået med livets muligheder. Alt andet 
end at sidde i en stol og se “før sønda-
gen”. Ud og oplev naturen, musikken, 
elskoven; alt som vi er blevet givet at 
glæde os over.
Manden var Knud Romer, dansk forfatter 
og radiomand på radio 24syv, indtil den 
også bliver nedlagt.

Glasset rinder
Salmen, han talte om, var Kingos vidun-
derligt positive morgensalme “Vågn op 
og slå på dine drenge”, som vi kalder den 
oppe på pulpituret.
Den slutter med ordene:
“at glasset rinder, tiden går,
og evigheden forestår”.
I en anden salme skriver Kingo 
   “En dag jeg nærmer er 
   ved døden end som før”,  

og det kan jo umuligt være forkert. Det 
interessante er, hvad vi bruger dagen på. 
Det værste udtryk, jeg kender, er at slå 
tiden ihjel. Hvorfor dog det? Der er så 
meget, man kan foretage sig, og vi er så 
privilegerede i vores del af verden, at vi 
ikke skal bekymre os om daglige fornø-
denheder, men kan bruge uendeligt me-
get af livet på at opleve og være sammen.
Det var det, Knud Romer råbte op om.

Carpe Diem
Dette kendte citat stammer fra den ro-
merske digter Horats og lyder i sin hel-
hed: “Grib nuet – og hav minimal tillid 
til fremtiden.” Vi aner ikke, om vi lever i 
morgen, og så er det jo dumt at slå tiden 
ihjel i dag, hvis tiden slår dig ihjel i nat. 
Se at komme væk fra Tv-skærmen eller 
sofaen og kom ud i naturen eller endnu 
bedre: Gå ind i Mariager kirke og lyt til 
en koncert.

Evigheden må vente - - - gerne meget meget længe

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

Jeg overvejede, at ringe til Knud Romer for 
at spørge, om jeg måtte bringe et billede af 
ham i kirkebladet, men det virkede nu så 
omstændeligt igen, så her er et billede af 
Romerriget, da det var på sit højeste.

Knud Romers radioprogram hedder faktisk 
Romerriget.

Man aner bunden af Danmark, og England 
er bidt over på midten - ligesom Brexit har 
gjort det her 2000 år senere.
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Ikke jubilæum endnu
I 2020 er det 10 år siden, kirken fik sit 
store orgel, så der skal nok komme en 
stor jubilæumsfejring i tiåret.
Matematik er nu en underlig størrelse, 
for år 2019 minus år 2010 giver 9, men 
det er faktisk allerede nu tiende år, der 
spilles sommerkoncerter på det nye or-
gel. I tiåret for orglet vil det så være 11. 
sæson, men den tid den matematik.

If it aint broken, don’t fix it
Oversat til gemen jysk: Hvis noget vir-
ker, så lav det ikke om. (Det gælder også 
både DR og radio 24/7, men det er en helt 
anden historie).
Så længe der er et acceptabelt publikum 
til sommerens orgelkoncerter, og så læn-
ge menighedsrådet finder det ansvarligt 
at lade den stedlige organist styre et be-
skedent koncertbudget, så kommer der 
en række orgelkoncerter. Andre koncert-
typer findes i rigt mål på andre tidspunk-
ter af kirkeåret.

Fra ind- og udland
Da de fem orgelbyggere i 2010 stillede 
orglet op, mens chefen Bernard Aubertin 
sad stille på en kirkebænk og læste i en 
dansk ordbog, så sagde han til mig, at jeg 
ville få en hel del nye venner. Han men-
te bestemt ikke på facebook, for han kan 
knapt sende en e-mail, men organister, 
der har fået øje på Mariager i Danmark - 
den lille købstad med roser og det ret så 
kendte instrument.
Sommerens koncerter byder da også på 
solister fra ind- og udland. Fra Danmark 
to nyansatte domorganister: Den ene fra 
vores søsterkirke i Maribo og den anden 
min faste organistafløsers svigersøn, der 
nyligt er udnævnt som domorganist i 
Budolfi kirke i Aalborg.

Ellers kommer vi langt omkring, både 
geografisk og komponistmæssigt.
Fra Norge kommer den nordiske orgel-
duo (der nu sjovt nok består af en hollæn-
der og en sydkoreaner), og de spiller bl.a. 
norsk musik af Grieg. Derudover er der 
solister fra Italien, Sverige og så langt 
væk som San Francisco i Trump-land.
Som altid, når der er professionelle mu-
sikere, tages der en yderst beskeden entré 
- til gengæld diskes der op med topklas-
se musik, topklassesolister og udmær-
ket vin - omend ikke i den dyreste ende 
- efter koncerterne.  Glasset rinder som 
bekendt, så ingen ved, om du får mulig-
heden for et glas vin i 2020, så drik det 
for en sikkerheds skyld i år.

Evigheden må nu vente
Faktisk satte jeg mig ned ugen efter at 
have overværet Knud Romers begej-
string lyse ud af mit flow-TV for endnu 
en gang at se “før søndagen ”-udsendel-

sen, og sørme om ikke en eller anden rød 
eller blå - endnu ikke fyret eller forflyt-
tet - lejesvend var kommet til at sætte det 
samme bånd på igen ugen efter. 
Så fik jeg fornøjelsen af at høre Knud Ro-
mers begejstrede opsang endnu en gang. 
Det må være et lille billede på evigheden 
- noget godt der gentages. 
Selv foretrækker jeg nu i en lang årrække 
gentagelser her på moder jord og meget 
gerne i form af musik - og meget gerne i 
Mariagers mest musikalske rum.
       

Af organisten 

Hvis man kunne foranlediges til at tro, at 
et orgel varer evigt, så er det kun lige, til 

der brækker en pibe.

Piben har nu frekventeret en venlig dansk 
orgelbygger i Aabenraa og er på plads i 
orglet igen og klar til “måske” at blive 

spillet på i løbet af sommerens seks orgel-
koncerter.

Med flere tusinde piber er det ikke sikkert, 
at netop denne pibe kommer i brug, men 

den skulle gerne sige et lille kvæk, hvis en 
af sommerens solister vælger at bruge den 

lyd på lige præcis den tone, som ubruge-
ligt ligger og flyder på billedet.
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Det er mageløst!
Forårs-Gud, du farver mulden

grøn en tidlig forårsdag,
ler af mørket, ler af kulden,
lægger død og vinter bag.
Du er liv, som baner vej,

er i barnets forårsleg.
Løs du også det, som knuger,
det, hvorover hjertet ruger.

(KEL)

Det er simpelthen svært at beslutte, hvor jeg 
skal starte, når jeg vil fortælle om naturen 
her i Alstup Krat og omegn i dette meget 
tidlige forår! Det startede jo allerede i be-
gyndelsen af januar, da hasseltræerne stod 
i deres fuldeste gyldne flor med millioner 
af rakler, der lyste op i ethvert hegn og på 
enhver mark. Gik eller kørte man langs et 
markhegn eller et skovbryn kunne man slet 
ikke få øjnene fra de lysende træer, hvor-
fra den lysegrønneste  pollen dryssede som 
sne. – Knap var haslen færdig, før gæslin-
gerne på piletræerne sprang ud – og her 
oplevede vi det samme: Fuldt grøngult flor 
i de skønneste nuancer – og de stod også 
meget længe, så vi opdagede, hvor mange 
piletræer, der egentlig stod rundt omkring i 
hegn og på marker.

Så kom ”dronningen af blomstring” på den-
ne årstid – mirabel! Jeg vil vove at påstå, at 
jeg aldrig har set mirabeltræerne så smukke 
og fuldblomstrende – de har det smukkeste 

hvideste kniplingsmønster, man nogensinde 
kan se – og de stod heldigvis meget længe.
SÅ tænkte jeg - nu kan det ikke blive smuk-
kere, og så sprang kirsebær/moreltræerne! 
Lige udenfor mit vindue, i kanten af skov-

haven står to store moreltræer, og blomster-
ne sidder i tætte tætte klynger og ranker, 
der snor sig ned over alle grenene - Det er 
mageløst!
Hæg, slåen, tjørn og syren står allerede på 
spring- og også her er der et væld af knop-
per, som vil give en fantastisk blomstring – 
for ikke at tale om æbletræerne i skovhaven, 
som efter regnen i disse dage (sidst i april) 
lige straks eksploderer i et millionvæld af 
blomster, hvilket indicerer masser af æbler, 
hvis der ellers kommer nogle insekter.

Bøgeeventyr 
En ven af mig sendte et billede af en bøge-
gren, han havde taget ind, for at den skulle 
springe ud, hvilket jeg også altid selv gør. 
Den så imidlertid ikke helt ud, som bøge-
grene normalt har gjort i de mange år, jeg 
har taget bøgegrene ind til tidligt udspring 
(se billede), så det krævede lidt research. 
Jeg ved jo godt, at bøgetræer blomstrer, 

men det er normalt efter løvspring, og det 
er normalt ikke særlig synligt, da bladene 
jo dækker det hele – og vi i øvrigt ikke læn-
gere følger processen, da vi jo mest tager 
grene ind, før de springer ud – de er ikke 
så spændende i en krukke i stuen, når de er 
fuld udsprungne. I år har blomst og- løvud-
spring altså fundet sted samtidig, og vi kun-
ne se han- og hunblomster i adskilte rakler 
sidde inde i knopskællet – yndige små lin-
degrøngule blomster. Ydermere kunne jeg 
så læse mig til, at bøgetræet skal være 40-
50 år, før det blomstrer – og så blomstrer 
det endda ikke hvert år – det var interessant 
ny viden for mig!

Nu er de fleste bøgetræer – her slut april 
– sprunget ud og har smidt de brune knop-
skæl, og igen må jeg ty til, ” at jeg aldrig no-
gensinde” har set så mange brune skæl lig-
ge i skovbunden – og de er desuden pyntet 
med den grønne pollen fra bøgeblomsterne, 
så skovbunden har et brungrønt selvlysende 
skær, hvorfra der står skyer af pollen, hver 
gang man tager et skridt – ikke godt for pol-
lenallergikere!! – men fantastisk at se på - -



15

Overdådigheden af blomstring har således 
været helt eventyrlig i år – undtagen på et 
sted, nemlig hos anemonerne. Her står sto-
re områder med grønt tæt løv – og meget 
få skønne hvide anemoner iblandt. Det er 
få steder, man har kunnet se de store hvi-
de bølgende flader af snehvide anemoner, 
der næsten lignede en snedækket mark – og 
også her har jeg gjort en ny ”opdagelse”! 
– Jeg har altid troet, at anemonen havde 6 
hvide kronblade, og så fandt jeg en del, der 
både havde 8 og 9 – og det er åbenbart helt 
normalt! – Den blå anemone har været me-
get sen i sit udspring nede ved fjorden, og 
mange steder er den næsten forsvundet eller 
i hvert fald dækket af den omsiggribende 
efeu. I ”gamle dage” (da vi kom til Mari-
ager for snart 30 år siden) kunne vi nyde 
synet af blå bakker ved ”Stedet”, som vi 
kaldte det – nu skal man lede under efeuen 
- - Vi ”nøjes” så med den hvide blå anemo-
ne, som er ved at brede sig i vores skovhave 
sammen med den gule –og de er jo begge 
indvandrere her til vores skovhave og der-
ved med til at berige diversiteten. 

Myreflid
På en af vore ture over Hohøj i det meget 
tidlige forår, hvor der var herligt solskin, 
kom vi i et hegn forbi en vågnende myretue 
– og hvilket syn! (Se billede). Straks tænkte 
jeg på det gamle ordsprog ”Gak til myren 
og bliv viis”, for det var da ret klogt at sidde 
i millionvis i en lind strøm og lade solen 
varme sig – at få den sidste vinterkulde ud 

af kroppen for derefter at tage varmen med 
ned i tuen igen og genbruge til æg-klæk-
ning og andet godt. – Myren ER klog – jeg 
husker fra min seminarietid, at jeg i biologi 
skrev speciale om myren – og jeg blev dybt 
imponeret over dens klogskab og snilde. 
F.eks. har den hele kolonier af bladlus, hvor 
den henter honningdug ved at ”malke” dem 
- myren trommer bladlusen på ryggen med 
følehornene som signal til, at bladlusen skal 
udskille en dråbe med sine rygrør. Til gen-
gæld for det sukkerholdige sekret beskytter 
myrerne bladlusene mod rovdyr. – Det er 
da en symbiose, der vil noget –men det kan 
dog også virke skræmmende – og lidt for 
menneskelignende - - -

Fugletræf
Jeg har lige haft besøg af misteldroslen, 
som er en stor drossel, der har holdt til her 
de sidste år. Den er sky og holder sig langt 
fra de andre fugle i skovhaven, hvor der er 
livlig trafik af musvit, blåmejse, halemejse, 
topmejse – en skæg lille punker med en lil-
le spidskrølle på hovedet - spætmejse, sort-
mejse, sumpmejse, grønirisk, grønsisken, 
dompap, rødhals, flagspætte, gærdesmutte, 
skovspurv og solsort – men igen igen ingen 

stære! – og så går vi jo og venter spændte 
på, om der kommer ugleunger snart! Imens 
vi går og venter, hører vi dagligt grønspæt-
ten i skoven – Vi har set den et par gange, 
men vi ved ikke præcis, hvor den bor- den 
lader sig ikke gerne se, men vi finder den 
måske i løbet af sommeren.

For sommer – ja det er det stærkt på vej til 
at blive – måske er det blevet en trend at 
springe foråret over. – Under alle omstæn-
digheder er det svært ikke at nyde dette 
vejrlig, skønt det også giver bekymringer 
om vort fremtidige klima, og her må vi jo 
alle bidrage til, at det ikke skal blive værre.

Det lugter muldenstærkt af liv og lyst,
så det er forår nu!

En morgenrosa kølighed fra øst
gir syn for al den herlighed, der kommer,
nu går den lige vej mod lys og sommer.

Kastanjens harpiksfede skytteskæl,
så spændingsfulde nu!

På skaberord: Gør lys, af lys et væld,
når højpotente blomsterknopper sprænges

og løser for et liv, der sommerlænges.
KEL

Jeg ønsker alle en god sommer!
Britt Lægsgaard
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Forår i Klosterhaven
Havefolket gik her i det tidlige forår til 
kamp. Først mod et kæmpe brombærkrat, 
som med sine syv meter lange og syv centi-
meter tykke tornekrogede grene bredte sig 
mere og mere ud i haven. Engang blev den, 
af byens dommer, plantet på række og geled 
og støttet af et hegn, men nu havde den be-
mægtiget sig flere hundrede kvadratmeter, 
samt spredt sine frø ud i næsten alle bede. 
Med kirkegårdens nye stærke buskrydder 
udstyret med savblad, samt rive, kultiva-
tor og ørnenæb blev den trængt tilbage til 
sit oprindelige udgangspunkt. Sommeren 
kommer til at gå med at holde den i ave, for 
en så gammel og mægtig busk – ja, havens 
tornekronede konge - opgiver ikke bare så-
dan lige sit terræn. Efteråret vil vise, hvem 
der vandt.
Vores anden kampfælle er måske endnu 
mægtigere - Japansk pileurt - en plante 
som i England gør boliger usælgelige. Vi 
har indgået et samarbejde med kommunen 
om at bekæmpe den. Vi har nemlig allerede 
udryddet den på Klosterhavens matrikel, 
men lige uden for stengærdet breder den 
sig mere og mere, så nu vil kommunens 
parkafdeling med deres maskiner slå den 
jævnligt på skråningen ned mod søen, og 
så har vi lovet at bekæmpe den manuelt i 

det sumpede område, hvis vi magter det. Vi 
regner med, at det vil tage et sted imellem 
7 og 10 år!
Inden påske fik vi ryddet op i haven. Grene 
blev fjernet – græsset blev gravet væk un-
der de nye bænke og erstattet af grus – sid-
depladserne i pavillonen blev rengjort – og 
ukrudt bekæmpet. Her d. 1. maj kan vi så 
konstatere, at en meget stor tyk uddød gren 
er faldet ned over pavillonens tag og har 
knust mindst 8 tagsten. Nu håber vi så, der 
kommer træklatrere og går træerne efter for 
døde og nedfaldstruede grene. Desuden går 
vi snart i gang med at udskifte højbedenes 
kanter med en anden løsning, idet de gamle 
bindingsværksstolper desværre formulder. 
Det forlyder, at ”lugekonerne” gerne vil i 
gang med at plante de ledige bede til med 
reliktplanter.

Peter Ulrich Toubøl
 tlf. 51 92 10 61

 mail: peter@touboel.dk

MIDSOMMERVANDRING 
LANGS MARIAGER FJORD 

med Birgittaforeningen              

Torsdag den 20. juni 
kl. 18.30

Fra P-pladsen ved Mariager kirke.              

Med Jørgen Kruse som turguide 
og fortæller vandrer vi langs 

Mariager Fjord, og hører 
beretningen om  Noas ark. 

Formidlet på poetisk og 
humoristisk vis ud fra Johannes 

Møllehaves tekst. 

Turen er på ca. 5 km i roligt tempo. 

Aftenen rundes af med sang 
og hyggeligt samvær omkring 

bålpladsen i klosterhaven.
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Nyt fra kirkegården
Da jeg skrev dette indlæg midt i april, hav-
de vi det mest tørre forår, vi længe har op-
levet.
Stedmoderplanterne til gravsteder med 
denne ydelse fik vi sat sidst i marts, og al-
lerede nu har vi været ude og vande dem 
flere gange.
I sidste nummer skrev jeg også om, at en 
del af vores hække ikke havde det for godt 
pga. den tørre sommer sidste år, og at der 
skulle fornyes med nye planter.

Vi har nu fået plantet små nye takshække, 
som har fået alle muligheder for at kom-
me godt i gang. Søren og Lene fjernede de 
gamle hække, og bagefter kom der et an-
lægsfirma, som gravede planterender med 
en lille rendegraver, og vores medhjælper 
Søren kørte affaldsjorden væk. Derefter 
fyldte kirkegårdspersonalet disse render 
op med frisk muldjord iblandet champost, 

og så kom en gartner fra anlægsfirmaet og 
plantede alle de nye små takshække. Sidste 
hånd på projektet var, at kirkegårdsperso-
nalet fik lagt ral på gravstederne, hvor der 
manglede. Der blev rettet stensætninger og 
sten i indgange til gravsteder m.m. Pga det 
tørre forår er disse nye hække også blevet 
vandet flere gange, og dette skal der fort-
sættes med, når vi er inde i tørre perioder.
Vi har fået ny tilkaldevikar, Lykke, som er 
her, når der skal plantes forårs- og som-
merblomster, samt lidt afløsning når kir-
kegårdspersonalet har sommerferie, og når 
der skal grandækkes til efteråret.
Svend Erik fra ”Harlekin” er også startet 
op igen, og det er 8. sæson, han tager hul 
på og som tidligere år med to formiddage 
om ugen.
Vores elev, Mette, er en del på anlægs-
gartnerkursus hen over året, og når hun er 
tilbage på kirkegården, deltager hun i alt, 
hvad der sker: Renholdelse af gravsteder, 
plantning, anlægsarbejder m.m.
Hans Jørgen starter også op igen med at 
holde kirkegårdens plæner og rive gangene 
på kirkegården.

I april var jeg til et lille møde med teamle-
deren fra Mariagerfjord Park afd. og med 
to af Kastanie Alléens beboere ang. træerne 
på vejen. Træerne smider efterhånden en 
del grene og også nogle temmelige store, 
så kommunen var blevet kontaktet, for at 

der kunne blive gjort noget ved disse træer, 
så det er sikkert for naboer, trafikanter og 
besøgende på kirkegården at færdes på og 
ved alléen. Der blev besluttet, at kommu-
nen ca hvert 2. – 3. år beskærer træerne for 
udgåede og farlige grene. 
Kommunen var hurtigt i gang med opga-
ven, så allerede efter nogle få dage kom der 
træplejere, som gik i gang med at stamme 
træerne op og beskære, og der blev også 
fældet 1 træ, som var hult og fyldt med 
vand, og det var dermed også et ”farligt” 
træ. 
Det er pyntet rigtigt meget på træerne med 
denne beskæring.
Kirkegårdspersonale og kirketjenere vil 
begynde at afvikle ferie fra juli, og dermed 
vil der ikke være så meget personale på 
kirkegården. Lene (kirkegårdsmedhjælper) og 
undertegnede vil også afløse i kirken, når 
kirketjenerne har ferie.

Med ønsket om en god sommer
Kirkegårdsleder Kirsten Nygaard Fabricius
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Hvem var hun egentlig, 
Den hellige Birgitta af Vadstena?
Det korte svar er, at hun var svensker og 
en af middelalderens største personlighe-
der. Hun blev født i 1303 i en højadelig fa-
milie nord for Stockholm. Voksede op i et 
hjem præget af både kristendom og politik. 
Landskabet med de store skove, søer, elve 
og stenblokke, der løfter sig op af jorden, 
har også været med til at forme hende.
Men barndommen var kort dengang. Som 
13-årig blev hun gift med Ulf Gudmarsson, 
som også tilhørte højadelen. Med til ægte-
skabet hørte, at hun skulle være borgfrue 
på Ulvåsa, en borggård der lå lidt nord for 
Vadstena. Hér levede hun den første del af 
sit liv med mand og efterhånden otte børn. 
Det første barn fødte hun allerede som 16-
årig. Derfor bliver Birgitta forbundet med 
Vadstena.
Hun var en stærk personlighed og en ånde-
lig og intellektuel kapacitet, hvilket blandt 
andet gjorde hende til dronningens rådgi-

ver i en årrække. Selvom hendes liv på 
mange måder var meget anderledes, end 
det vi kender til, så tumlede hun – ligesom 
vi gør - med at finde en balance mellem ar-
bejde og tid til stilhed og fordybelse. Siden 
barndommen havde hun haft utallige åben-
baringer, hvori Jesus og Maria havde vist 
sig for hende og talt til hende.  
I 1344 skete en stor omvæltning i hendes 
liv. Ulf døde, og åbenbaringerne tog til. 
Birgitta valgte at lytte til sin indre stemme 
og hengav sig til sit kald. I nogle år blev 
hun boende i klosteret i Alvastra, lidt syd 
for Vadstena, hvor hun og Ulf havde levet 
deres sidste tid sammen, men i 1349 forlod 
hun Sverige for at drage til Rom. Blandt de 
mange åbenbaringer, hun havde haft, hav-
de hun fået at vide af Frelseren selv, at hun 
skulle stifte en ny klosterorden for både 
nonner og munke, og den skulle godkendes 
af paven. Men det var svært. I 1370, efter 
20 års venten, fik hun en delvis godkendel-
se, og i 1378 kom den endelige anerkendel-
se. Det var 5 år efter Birgittas død. 

Middelalderlig statue af Birgitta i 
Vadstena klosterkirke

Birgitta døde i Rom og kom aldrig tilba-
ge til sit elskede Vadstena, men mindet om 
hende lever stadig i den lille smukke by 
ved Vätterns bred. Den magiske by er et 
yndet mål for pilgrimme og et besøg værd. 
Har du ikke været der før, eller ønsker 
du at gense byen, har du chancen nu. For 
Birgittaforeningen i Mariager arrangerer i 
samarbejde med Den Danske Klosterrute 
en pilgrimsrejse til Vadstena den 26.-29. 
september 2019.
Vi skal bo på Birgittasøstrenes gæstehjem 
og bruge dagene på at indsnuse den særlige 
atmosfære, der er på det store klosterområ-
de langs søen med Klosterkirken, resterne 
af moderklosteret og Pilgrimscentrum. Vi 
skal besøge Alvastra og lytte til engagerede 
mennesker, som på forskellig vis kan gøre 
os klogere på, hvem Birgitta var – Den hel-
lige Birgitta, som står bag de to Birgittaklo-
stre i Danmark. Det første i Maribo og det 
andet her i Mariager.

Læs mere om pilgrimsrejsen på 
www.birgittaforeningen.dk.

Grethe Holmriis

Nyt fra Birgittaforeningen
Alvastra klosterruin. Også her tilbragte Birgitta nogle år



19

Biodiversitet
En tidlig forårs solskinsmorgen
betragted Gud sit skaberværk;

den jord , han skønned højvelbåren,
var ved at gå totalt bersærk,

for mensket fulgte egne veje,
ha’d ikke lyttet til hans råd

og vores klima glemt at pleje,
en uklogt øvet skændselsdåd.

Han så, at temperaturen steg,
så indlandsis blev ramt af tø,
vi ubetænksomt kloden sveg

og ødelagde vort miljø.

Flodbølger, uvejr, hvirvelstorm
lagde øde mark og by
tilintetgørelse enorm
på ny, på ny, på ny.

Af CO2 vi brugte løs
så ganske uden tanke;

en dag vi ganske værgeløs
 står uden redningsplanke.

”Hvor sørgeligt er det, jeg ser,”
sa’ Gud og drog et suk,

”Jeg ændre må på det, der sker,
de leger blindebuk!

Jeg vil forny min skaberkraft
gi’ mensket de visioner,

som jeg i sinde jo har haft
- udviklingsdimensioner - :

Gør jorden til et sted af pragt,
hvor glæden kan få rum

med vilde blomsters farvedragt
- et nyt Elysium -

Hør mensker, lad naturen selv
den gode jord begro,

at under livets himmelhvælv
diversiteten bo.

Læg tusind vilde blomsterfrø
i jorden, hvor du bor,

så glæden aldrig vil ku’ dø,
når de mod solen gror.

Lad sommerfugle flyve rundt
og bier samle honning,

lad glæden herske hvert sekund
som myrer om en dronning!”

Den gode Gud blev glad igen
og håbet vakt til  live.

Det sker, når med naturen ven
vi mennesker vil blive.

Vibeke Guldberg Madsen



6 sommerkoncerter i Mariager Kirke  
 11. juni: Jørgen Ellekilde, Aalborg

25. juni: “The Nordic organduo”, Norge
9. juli: Vibeke Vanggaard, Maribo

23. juli: Giulia Biagetti, Italien
6. august: Johannes Skoog, Sverige

20. august: Jonathan Dimmock, USA

Alle koncerter på tirsdage kl. 19:30
Entré 50 kr. (mulighed for partoutkort)

FRILUFTSGUDSTJENESTE & KONCERT
I Maren Finds Dalen - 20. juni kl. 18:30 - 20:00 

I samarbejde med Sødisbakke og med deltagelse af Mariagerfjord Pigekor


