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Den kinesiske mur er verdens længste.
Nogle regner den for 2500 km lang, andre
regner den for 21.196 km lang, når man
tager alle forgreningerne, skyttegrave og
grøfter, floder og stejle bakker med. Mange mennesker har til gengæld gået på den
kinesiske mur, da det er en kæmpe turistattraktion.

Mure, der falder

Graffiti på den palæstinensiske mur

menneskelig målestok er det umuligt. Så
giver Gud dem et mærkeligt råd. De skal
gå rundt om byen på en særlig måde, og på
den syvende dag skal murene falde. Uden
modstand kan israelitterne indtage byen. En eventyrlig fortælling, som man kan læse
i Josvabogen kapitel 6.

Tænk, hvilke mure mennesker i tidens løb
har bygget. Nogle har ønsket murene, mens
andre inderligt har ønsket dem væk. Nogle
mure er faldet … fx Berlinmuren. Andre
mure står og bygges fortsat på … fx den
palæstinensiske mur og muren mellem Mexico og USA.

Engang gange år efter kommer Jesus til Jeriko, hvor en mand ved navn Zakæus lever.
Han er en snyder, han er uden for det gode
selskab, og derfor blander Zakæus sig ikke
med de andre folk i Jeriko. Men Zakæus
vil gerne se Jesus, og derfor gemmer han
sig oppe i et træ. Dér kan han måske få et
glimt af Jesus.

Vi har også historiske forsvarsværker i
Danmark. Det sidste lille forsøg på et forsvarsværk er nok vindsvinehegnet op til
den tyske grænse (det viser sig, at vildsvinene ikke rigtigt forstår hegnets hensigt
– de svømmer frimodigt over Flensborg
Fjord).

Men for Jesus er det ikke et gemmested.
Han ser straks Zakæus og kalder ham ud i
det fri. Det bliver et vendepunkt for Zakæus. Fællesskabet, som han har udelukket sig
fra, bliver åbnet for ham igen. Glæden, som
han har forspildt, kommer dobbelt igen.
Muren falder, og der bliver fest og glæde.

Mure har som bekendt to sider, og verden
kan se meget forskellig ud afhængigt af siden af muren. Mure drager os på en eller
anden måde. Hvordan mon det er på den
anden side? Kan vi forcere muren? Er muren en beskyttelse, et fængsel eller en afskrækkende skillelinje mellem dig og mig?
Mure udstråler magt. De virker ofte fascinerende.
Jeg kender bedst Berlinmuren, som nu med
de sidste stumper er en europæisk turistattraktion. I mange år troede jeg ikke, at denne mur kunne falde – men det gjorde den i
1989. Det var en kæmpe omvæltning i mit
indre billede af verden. Jeg kender også alt
for godt den palæstinensiske mur, som Israel bygger rundt på Vestbredden. Jeg håber, at denne mur også en dag vil falde.

De mest invaderende mure er måske de
usynlige mure, som vi mennesker bygger
op i dagliglivet. Det kan dreje sig om hadefulde forhold i familien eller mellem forskellige grupperinger i et samfund. Det kan
være mure, der skiller dem, der er noget
- fra dem, der ingenting er. Antagelser om
de andre bag muren er som regel gensidigt
negative, for muren er bygget af fordomme
og foragt og selvgodhed. Som regel ved vi
godt, hvor muren går, og hvem der hører
hjemme hvor. Man kommer helst ikke i berøring med hinanden. På den måde fryser
vi hinanden ud af et muligt fællesskab.

I den her lille fortælling om Zakæus har vi
hele evangeliets hemmelighed: At Jesus ser
os bag murene, nedbryder murene og kalder
mennesker ud i fællesskabet, hvor vi deler
med hinanden.
Sognepræst Edith Mark

I Det gamle Testamente hører vi om oasebyen Jeriko, som også havde en solid forsvarsmur. Da israelitterne efter 40 års vandring i ørkenen står udenfor Jeriko, vil de
gerne ind i den forjættede by. Men efter
Graffiti på den palæstinensiske mur
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Kirken i Verden

I marts måned blev vores venskabsaftale
med Dereham and District Team Ministry
underskrevet ved festlige gudstjenester
både i St. Nicholas Church i Dereham og
Hobro Kirke. Men venskaber er ikke blot
om nye begyndelser, det kan også handle
om afsked, og den 28. juli deltog jeg som
repræsentant for vores provsti i team rector
Sally Theakstons afskedsgudstjeneste.

herhjemme, og som man for eksempel vil
kunne se udfoldet i vores naboprovsti Randers Nordre i Ommersyssel Østre Pastorat,
hvor tre præster samarbejder om at betjene
12 kirker. Ligesom i England lyder begrundelsen mange steder herhjemme: Faldende
medlemstal og dårlig økonomi, samt behovet for at samle resurserne dér, hvor folk
bor (i de store byer). Sallys tese i hendes

Efter ti år havde Sally valgt at søge nye
veje og ”smidt kraven”, og lige som de
gensidige besøg både i Danmark og England har vakt inspiration og givet stof til
overvejelser, gør Sallys valg af fremtidigt
arbejde det også. Sally har nemlig valgt at
skrive en Ph.D. med speciel fokus på præsteteams og storpastorater! Grundet dårlig
økonomi og faldende medlemstal har man
i den anglikanske kirke i mange år arbejdet
med præste-teams, altså grupper af præster,
som sammen betjener et større antal kirker.
En arbejdsform som også har inspireret

Ph.D. er, om disse præsteteams er sådan en
god ide, som de ikke mindst i England gøres til! Sagt på en anden måde: ”Om ideen
om præsteteams bliver bedre, jo længere
væk også i det kirkelige hierarki man faktisk befinder sig fra disse præsteteams og
storpastorater”? Jeg ser meget frem til at
følge Sally i hendes arbejde og ikke mindst
til hendes konklusion, fordi nærhed og menighedens kaldelse af præst altid har stået
meget centralt for mig, og jeg kan frygte,
at dette bliver udvandet ved for store præsteteams og for store pastorater, som skal

dækkes. Jeg mener, at Folkekirken står på
et så forholdsvis stærkt fundament i Danmark, fordi den altid har været tilstede i
dagligdagen både i byen, men så absolut
også på landet.
Men nok bød besøget
på afsked, men samtidig
også på en velkomst. Under et besøg i Norwich
stiftede jeg bekendtskab med Sankt Julian
af Norwich, som levede
mellem 1342 og 1429,
og dermed næsten samtidig med ”vores egen”
Birgitta, som levede mellem 1303 til 1373.
Som ”vores” Birgitta modtog også Julian
åbenbaringer fra Gud, som hun nedfældede i bogen ”The Revelations of Divine
Love” (Åbenbaringer af den guddommelige kærlighed), og som blev den første bog
på engelsk forfattet af en kvinde. Dermed
blev Sankt Julian også en middelalderlig
kvinde, som fik sat sit aftryk på verden og således på endnu en krølle slået på det
venskab mellem vores provstier, som forhåbentlig vil fortsætte med at inspirere og
vække til undren og overvejelser mange år
endnu.
Sognepræst Jacob Krogh Rasmussen

5. års dåbstræf

Familiegudstjenesten onsdag den 18.
september kl. 17.00 vil være en helt speciel familiegudstjeneste, for her vil vi også
fejre 5. årsdåbstræf. Det går i al sin enkelthed ud på, at alle børn døbt i Mariager
kirke i 2014 vil få en særlig invitation til
denne Familiegudstjeneste.

Børn & Unge

Konfirmandlejr

Så går det løs igen! Efter en lille pause genoptages nu den traditionsrige konfirmandlejr.

Familiegudstjenester

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for
efterårets Familiegudstjenester.

Turen går til Flensborg og Valsbøl i Tyskland. I Flensborg vil se lidt nærmere på det
danske mindretals historie ved besøg bl.a.
ved Istedløven og den danske Helligåndskirke og den tyske Sct. Nikolaj.

Onsdag 18. september kl. 17:00
(5. års dåbstræf)

Onsdag 23. oktober kl. 17:00
Dåben er jo en betydningsfuld handling,
hvor Gud stadfæster den umistelige kærlighed, vi alle er skænket. Men at Gud har
lovet dåbsbørnene at være med dem uanset
hvad, er der af gode 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
Familiegudstjeneste vil derfor være dåb!

Familiegudstjeneste
er ikke kun for dåbs
jubilarerne, men for
alle store som små,
og efterfølges som
sædvanlig med fællesspisning i Klosteret.

Onsdag 13. 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.
Derefter tager vi videre til den lille landsby
Valsbøl, hvor vi indkvarteres på den lille
danske skole, og hvor det vil stå på både
undervisning og sjov og ballede. Søndag
deltager vi i den danske menigheds gudstjeneste, inden kursen igen sættes mod
Danmark (måske med et lille stop i grænsehandlen
på vejen…)

Alle er velkomne
og der er ingen tilmelding.

Jagten på den
forsvundne nonne
Læs om det
spændende arrangement
for 5. klasses elever
på bagsiden.

Konfirmanderne får nærmere info.
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Et kisteorgel - er det nu godt eller skidt?

Jeg har et lidt ambivalent forhold til ordet
kiste.
Dels ved jeg, at jeg en dag kommer til at
ligge i en - enten en selvbygget af slagsen
eller en dyr bedemandsindkøbt af slagsen
- men ligge der, det kommer jeg til, og jeg
håber da meget, at der er nogen, der vil
være kede af det.
Hvis ingen bliver kede af det, når jeg ligger der med snuden mod kistelåget, har jeg
godt nok ikke betydet meget for nogen.
Omvendt set er jeg faktisk ret glad for at
have noget på kistebunden, selvom jeg
ikke kan tage det med mig herfra. Det er jo
altid rart. Sådan kan ord være så tvetydige.

Kisteorgel - hvad er det?

Var man vittig, ville man sige, at det var et
dødt orgel, ligesom en grusgrav er det sted,
man lægger dødt grus.
Jeg vil heller ikke fortænke nogen i at tro,
at et kisteorgel er til at spille til begravelser
på, men det er det langtfra.
På engelsk hedder det et “chestorgan”, altså et “brystorgel”, fordi piberne sidder ud
for organistens bryst.
På større orgler har de forskellige rækker
tangenter også sjove geografiske navne.

Rygpositivet er piber bag organistens ryg.
Hovedværket er piberne over organistens
hoved. Lavpraktisk, men effektivt forståeligt.
Jeg ved faktisk ikke, hvor ordet kisteorgel
stammer fra, men jeg bilder mig ind, at som
vi f.eks. har dragkister med håndtag, så to
mand let kan flytte dragkisten, og således
har kisteorglet ca. samme udformning og er
også flytbart, idet det kun vejer ca. 110 kg.

Renzo Grosso opus 1

Jeg havde i lang tid gået og leget med tanken om at forsøge at anskaffe et kisteorgel til brug ved mindre gudstjenester, til
akkompagnement af kor og til koncerter,
hvor det store orgel stod alt for langt væk.
Og vupti. En dag stod en italiensk organist
i kirken og fortalte, at hans bekendte i Italien var på udkig efter en europæisk kirke,
hvor han kunne placere sit kisteorgel opus
1, som unægteligt er nemmere at fremvise
i et kirkerum end på et værksted i Venedig.
Renzo Grosso, som orgelbyggeren hedder,
havde lige bygget sit opus 1. Et utroligt
fint og velklingende instrument som gerne
skulle have en ejer. Lidt besværligt skal det
jo være. Dels skulle han have sit første barn

- det er jo meget vigtigere end orgler - og
dels skulle orglet transporteres fra Venedig
til Mariager, men en dag stod han her med
det lille fine instrument, som i dag er kirkens ejendom.
Helt enkelt gik det dog ikke. Først skulle menighedsrådet godkende det, og hvor
skulle det stå, og hvor skulle pengene komme fra? Selvom instrumentet er billigt set
med nordeuropæiske briller og sammenlignet med andre tilsvarende instrumenter, er
det jo ikke gratis.

Fonde og menighedsrådet

En lang historie kort: Med hjælp fra Augustinusfonden og Sparekassen Vendsyssels
fond og menighedsrådet købte kirken orglet her i 2019, og det står nu fast i kirken
placeret modsat prædikestolen, hvor det
spiller til bl.a. morgensangstjenester, nogle gange under altergangen, og så kan det
flyttes ud midt på gulvet og bruges i sammenhæng med kor og orkestre.

Det lille orgel står nu permanent i kirkens
kor til venstre.
Fordelen med det lille orgel er bl.a., at det
kun vejer 110 kg., så det kan let flyttes ud
midt på gulvet og bruges til koncerter.
Billedet til venstre er fra en prøve på en
koncert, hvor kirkens kor og organist Anders Olesen spillede og sang en fransk
gudstjenestemesse afvekslende med ligeledes fransk messe-musik spillet af kirkes
store orgel.
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Læs om koncerter, kor og salmer på: musik.mariagerkirke.dk

Ved den første af tre
orgelindvielseskoncerter lørdag d. 5.
oktober kl. 16:00, hvor Mariager kirkes
lille nye kisteorgel medvirker, får kirken
besøg af det Aarhusianske
barokensemble: ”Baroque Aros”.
Ensemblet har sit navn efter den gamle
version af Aarhus - Aros.

Baroque Aros

Tre invielseskoncerter i okt/nov

Man køber jo ikke bare et instrument uprøvet, så orglet har allerede vist sin værdi ved
mange koncerter, hvor det har indgået som
akkompagnementsinstrument til især korkoncerter, men ved den første af i alt tre
indvielseskoncerter i oktober/november
får orglet for en kort bemærkning en mere
fremtrædende position.
Det er nemlig solist i Bachs orgelkoncert
for orkester og obligat orgel. En koncert
som Bach faktisk aldrig skrev, men han var
begyndt at omarbejde sin kantate 35 til en
orgelkoncert, men blev af uvisse grunde aldrig færdig. Senere har man så tænkt Bachs
tanker færdige og “lavet” en orgelkoncert,
som Bach selv ville have kunnet. Alle noder er skrevet af Bach, men sammenstillet
af eftertiden, som man ville formode, at
Bach også ville have gjort det.

Der bliver skam andet end Bachs orgelkoncert på programmet, når en samling
barokmusikere fra Aarhus optræder i Mariager kirke lørdag d. 5. oktober kl. 16:00.
Med sig har de nemlig den svenske cembalist Marcus Mohlen, som bl.a. er solist i
Bachs 5. Brandenburg-koncert, som også
kaldes verdens første klaverkoncert p.g.a.
den mildest talt hundesvære cembalosolo i
midten af sidste sats.
Derforuden spilles musik af bl.a. Händel
og Janitsch.

Tirilil - triller og tre damer

Jeg ved egentlig ikke, hvorfor de fire kvinder kalder sig Tirilil, men min første tanke
- og sikkert forkerte tanke - var, at det var
en blanding af tre - fordi der er hele tre lyse
sopraner og triller, fordi deres program vil
være musik, hvor triller og forsiringer er en
væsentlig ingrediens.
Måske er jeg klogere, når jeg skriver proTirilil blev dannet i januar 2014 og består
af tre sangere og en organist, alle uddannede ved Det Jyske Musikkonservatorium,
Århus.
Ved den 2. orgelindvielseskoncert i
Mariager kirke lørdag d. 19. oktober
kl. 16:00 fungerer orglet primært som
akkompagnementsinstrument til sangerne
i forskellige konstellationer.

grammet til koncerten, der finder sted 14
dage efter den første koncert: lørdag d. 19.
oktober kl. 16:00.
Organisten Louise Boll akkompagnerer de
tre sopraner, Nadja Marie Schmedes Enevoldsen, Katrine Broch Møller og Susanne
Cecilie Nielsen. Kvartetten blev dannet i
2014, så de har spillet sammen i en del år,
efter de mødte hinanden på konservatoriet
i Aarhus.
Louise Boll spiller selvfølgelig på det lille orgel i koret, så alle kan se og høre. På
programmet er musik af bl.a. Monteverdi,
Vivaldi og Rameau

Tilbage til begravelseskisten

Begravelser er en uafvendelig del af livet,
eller som Søren Bruun siger: “En dag skal
vi alle dø”, hvortil Nuser snusfornuftigt
svarer: “Ja - men alle de andre dage, skal
vi leve”.
På Alle Helgens søndag, som altid ligger
den første søndag i november, er det skik,
at man mindes dem, som er døde i årets løb.
Det vil vi også gøre i år, men dagen før,
lørdag d. 2. november kl. 16:00, finder den
sidste af de tre invielseskoncerter sted.
Hovedprogrampunktet er den italienske
komponist Giovanni Pergolesis meget berømte Stabat Mater.
Stabat Mater betyder “den sørgende moder”, og er et storslået digt, der beskriver
både Jesu død og hans mors lidelser over
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at se sit barn dø på korset.
Giovanni Pergolesi døde selv i en alder af
blot 26 år i 1736, så måske har hans mor som jomfru Maria - lagt et barn i graven.
Som et af sine sidste værker skrev Pergolesi Stabat Mater, der ved koncerten fremføres af sopranen Margrethe Smedegaard
og altstemmen synges af Estrid Molt Ipsen.
Musikere fra Randers kammerorkester står
for strygestemmerne, og ved kisteorglet
sidder kirkens organist og hygger sig.

Kong David var meget dygtig til at
spille på harpe, og kong Saul nød at
lytte til hans musik.
Dankvart Dreyer, ”David spiller på
harpe for Saul”, ca. 1838. Statens
Museum for Kunst.
Kong David er dog ikke til stede ved
musikgudstjenesten søndag d. 27.
oktober kl. 19:00, hvor en nykomponeret harpemesse indgår.

Kong David spillede harpe

Bach Friday II

Selvom orglet er et gammelt instrument,
overgås det dog af harpen, som Kong David spillede på hele 1000 år før vores tidsregning.
Caroline Holmriis synger i kirkens kor og
i klosterkoret, men hun spiller også harpe.
Det er noget af en sjældenhed, og sjældent
bliver det også ved musikgudstjenesten d.
27. oktober kl. 19:00, hvor en nykomponeret messe for kor og harpe indgår i gudstjenesten. Kirkens organist har skrevet messen, der består af de liturgiske led: Kyrie,
Gloria, Sanctus og Agnus Dei. Klosterkoret kommer til at øve sig på korstemmerne,
når de møder ind til næste sæson.

Sidste musikalske islæt i dette kirkeblads
periode er år to ud af tre med “Bach Friday”.
Mens alle andre haster rundt og svinger
dankortet til glæde for PBS på Black Friday, er der fredag d. 29. november kl. 20:00
mulighed for at komme ind i Mariager kirkes mentalhygiejniske rum til en meditationskoncert udelukkende med musik af
Johann Sebastian Bach.
Svagt, meditativt og garanteret afstressende for alle andre end kirkens organist, der
sidder bag tangenterne.

Brug en time af en af dine dage

Som Nuser påpegede, er der masser af levende dage at tage af. Brug en time i ny og
næ på at give dig selv den gave, det er at
lytte til musik.
Mennesker har gjort det før Kong David
spillede harpe, og det vil menneskeheden
sikkert blive ved med ganske enkelt, fordi
det er vigtigt.
Hvis du bliver glad - bliver jeg glad.
Jeg fristes næsten til at sige - kisteglad.
Af organist Mikael Ustrup

Margrethe Smedegaard og Estrid Molt Ipsen har den
absolutte hovedrolle ved den 3. orgelindvielseskoncert
lørdag d. 2. november kl. 16:00.
I en ikke uvæsentlig birolle høres kirkens kisteorgel.
En strygekvartet fra Randers Kammerorkester medvirker
også, så Pergolesis Stabat Mater kommer til sin ret.
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Hvorfor holder vi gudstjeneste?

Hver søndag og til alle kirkelige handlinger
forsøger vi at skabe gudstjeneste i Mariager
Kirke. - Det gør de ansatte, og det gør menigheden.

Vi synes selv, at det for det meste lykkes, så
det bliver smukt og meningsfuldt. Men hvorfor gør vi, som vi gør? Kan vi gøre noget
anderledes? Hvad må vi gøre ifølge folkekirkens liturgi?
Vi tager aldrig skade af fra tid til anden at
spørge os selv, om de ting, vi gør, stadigvæk
fungerer og giver mening efter hensigten.
Vi har derfor inviteret Thomas Felter, der er
stiftspræst for gudstjeneste i Viborg stift til
en samtale om emnet søndag d. 13. oktober.

I forlængelse af gudstjenesten mødes vi i
klostersalen, spiser en let frokost og lytter til
Thomas Felters oplæg, som vi derpå drøfter
i forhold til vores gudstjenester i Mariager
Kirke.

Vi håber, at mange vil deltage – så vi sammen
kan blive lidt klogere på vores gudstjeneste.

Som Thomas siger: ”Der er flere end tusind
forskellige præster og kirker og gudstjenester
i gang hver søndag i Danmark. I grundstrukturen ret ens, men med en mængde store og
små variationer. Og hvad er så bedst, eller
bare godt, eller ikke så godt - og hvem skal
egentlig afgøre det? Hvilke muligheder for
ændringer er der i vores kirke og med vore
ressourcer? Spørgsmålene er mange, og det
er svarene også.”

Klostersalen søndag d. 13. oktober 2019
i forlængelse af højmessen kl. 10.

Foredrag om Sydafrika – før og nu

en enorm rolle i kampen mod apartheid.
Michael Wheeler voksede op i en fattig
familie, som blev tvangsforflyttet ud af District Six til Elsies Rivier, og han har siddet
fængslet for sine synspunkter om lighed og
frihed.
Foredraget vil foregå på engelsk.

Sydafrikas rystende fortid med apartheid
kender de fleste til, men i sit foredrag om
Sydafrika vil Michael Wheeler, tirsdag
den 10 september kl. 19:30, også fortælle
om, hvad de 25 år siden apartheids fald har
bragt, samt den nuværende situation i det
nye post apartheid Sydafrika.
Michael Wheeler er domprovst ved Sct.
George’s Cathedral i Cape Town, samme
kirke som tidligere ærkebiskop Desmond
Tutu virkede ved. En kirke som har spillet

Dato og tidspunkt:
Tirsdag den 10 september
kl. 19:30 i Klostersalen

Jacob D Krogh Rasmussen og
Edith Mark, sognepræster

Alle er velkommen til at deltage
og bidrage til samtalen om
vores gudstjeneste!

Thomas Felter

Litteraturaften i Munkesalen
I samarbejde med Mariagerfjord Bibliotekerne kan Birgittaforeningen invitere til
en spændende litteraturaften torsdag
d. 10. oktober kl. 19.00 i Munkesalen.
Forfatter Pia Grandjean Odderskov vil
fortælle om sin bog ”Bodil og dronning”.
Handlingen foregår i middelalderen,
dog før Birgittas tid, og omhandler en
pilgrimsfærd, som kong Erik Ejegod
og hans dronning Bodil foretog til Det
hellige land år 1102.
Det er gratis at deltage, men man skal
tilmelde sig på www.himmerlandsbilletten.
dk eller på biblioteket.

Forfatter
Pia Grandjean Odderskov
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September

01. kl. 10.00
07. kl. 10.00
15. kl. 10.00
18. kl. 17.00
22. kl. 10.00
29. kl. 10.00

Oktober

Gudstjenesteliste
11. søndag eft. trinitatis
12. søndag eft. trinitatis
13. søndag eft. trinitatis
Familiegudstjeneste
14. søndag eft. trinitatis
15. søndag eft. trinitatis

Luk.18,9-14
Markus 7,31-37
Lukas 10,23-37
Lukas 17,11-19
Matthæus 6,24-34

Siden sidst
EM
JDKR
EM
JDKR
JDKR
JDKR

13. kl. 10.00

16. søndag eft. trinitatis Lukas 7,11-17
17. søndag eft. trinitatis Lukas 14, 1-11

20. kl. 10.00

18. søndag eft. trinitatis Matthæus 22,34-46 EM

23. kl. 17.00

Familiegudstjeneste
19. søndag eft. trinitatis Markus 2,1-12
Aftengudstjeneste

JDKR
EM

10. kl. 10.00

Alle helgens dag
Matthæus 5,1-12
21. søndag eft. trinitatis Johannes 4,46-53

JDKR
EM

13. kl. 17.00

Familiegudstjeneste

06. kl. 10.00

27. kl. 19.00

November

03. kl. 10.00

EM
JDKR

26. kl. 10.00

EM
22. søndag eft. trinitatis Matthæus 18,21-35 JDKR
Sidste sø. i kirkeåret
Matthæus 25,31-46 JDKR

01. kl. 10.00

1. søndag i advent

17. kl. 10.00

December

Lukas 4,16-30

EM

EM: Edith Mark, JDKR: Jacob D. Krogh Rasmussen

Plejehjemsgudstjenester
på Fjordvang
Fredag den 27/9 kl. 10.00

Det er muligt at bestille kirkebilen til
gudstjenesterne ved at ringe til
Fjordens Taxa

Fredag den 25/10 kl. 10.00

Tlf.: 98 57 57 10

Fredag den 29/11 kl. 10.00

Senest søndag kl. 8.00, men gerne en
af de foregående dage.

v/Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen
v/Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen
v/Sognepræst Edith Mark
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Kirkebilen

Døbte

Olivia Hyllested Flarup
Victoria Janerka Kastrup
Olivia Janerka Kastrup
Mille Friborg Ulnits
Lilly Zaar Jensen
Liva Juhl Roberg-Clark
Ea Revsbech Jakobsen
Lea Junesdatter Larsen
Matti Falch Kannegaard

Viede
Mette Winther Knudsen &
Casper Rou Jensen
Louise Kudahl Larsen &
Bjørn Bruun Andersen
Trine Janerka Jensen &
Thomas Ask Kastrup
Anne-Mette Winther Christiansen &
Christian Daater Lundgaard
Christina Søby Pedersen &
Pakpoom Paul Sirihanyakorn
Tina Dewett Weber Madsen &
Brian Vestergaard Hansen
Giang Hoai Le &
Christian Mousten Straarup
Jeanette Ejby Pedersen &
Ronny Francis Larsen
Simone Friis Baltzarsen &
Jonas Skou Andreassen
Kristina Bastholm Weesgaard &
Nicky Bach
Sissan Lund & Søren Nyhuus Rasch
June Madsen & Kennet Larsen
Martine Bach Jensen & Andreas Juul

Siden sidst

Begravede og bisatte

Kaj Erik Poulsen
Johnny Hermann Keil
Irena Sloth Carlsen født Velebilova
Flemming Krøldrup Nielsen
Jens Skjøtt
Ove Asferg Madsen
Jens Nielsen
Ejnar Sørensen
Erik Skov Sørensen

Mariager Kirkes Julehjælp

– også om efteråret!
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 indsamlingsbøsser eller MobilePay
(93445) benyttes.
Mange tak!

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

September

03. kl. 10.00
08. kl. 10.00
08. kl. 14.00
10. kl. 19.30

Andre aktiviteter
Formiddagshøjskole
Høstgudstjeneste m/efterfølgende auktion
Søndagscafé
Foredrag med Michael Wheeler om
Sydafrika,
Konfirmandløb for alle provstiets
konfirmander
Formiddagshøjskole
Aftensang

Klostersalen
Kirken
Klostersalen
Klostersalen

Formiddagshøjskole
Orkesterkoncert
Menighedsrådsmøde
Litteraturaften (Birgittaforeningen)
Foredrag om gudstjenesten i forlængelse af
Højmessen
Orkesterkoncert
Aftensang
Formiddagshøjskole
Birgittaforeningens årsmøde

Klostersalen
Kirken, entré
Kirkekontoret
Tilmelding
Kirken/
Munkesalen
Kirken, entré
Kirken
Klostersalen
Klostersalen

02. kl. 16.00
12. kl .10.00
12. -15.
kl. 14.00
19. kl. 19.00
24. kl. 14.00
26. kl. 10.00
26. kl. 17.30
29. kl. 20.00

Allehelgenskoncert
Formiddagshøjskole
Juniorkonfirmander (5. kl.)
Aftensang
Søndagscafé
Formiddagshøjskole
Menighedsrådsmøde
Meditationskoncert

Kirken, entré
Klostersalen
Kirke &
Kloster
Kirken
Munkesalen
Klostersalen
Kirkekontoret
Kirken

10. kl. 10.00

Formiddagshøjskole, juleafslutning

Klostersalen

11. kl. 08.00
17. kl. 10.00
24. kl. 19.00

Oktober

01. kl. 10.00
05. kl. 16.00
08. kl. 17.30
10. kl. 19.00
13. kl. 10.00
19. kl. 16.00
22. kl. 19.00
29. kl. 10.00
31. kl. 19.00

November

December

Kirke/Kloster
Klostersalen
Kirken
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3. september

Formiddagshøjskolens efterårssæson

“Humor som sjælesorg”
Provst og bonde Anders Bonde
Det lune glimt i øjet
og den humørfyldte
historie virker ofte opmuntrende på et tynget
sind. Humor, kalder vi
det, og ordentlig humor er sjældent kun for sjov. Det er foredragsholderens påstand, at humor for alvor
også er sjælesorg. Emnet belyses med afsæt i det kristne menneskesyn og med udblik til hverdagens humor. Meget naturligt
holdes foredraget i causeriets form, hvor
netop humoren tjener eftertanken.

17. september

Skandaler i kunsten – fra før til nu.
Kunsthistoriker Anne Valbjørn.
Vi skal på en rejse i kunstens skandaler og
se på alt lige fra kunst der ufrivilligt kom til
at skabe skandale, til kunst der rigtig gerne
vil provokere og sende et budskab. Hvad er
kunstens mening med at provokere? Hvad
provokerede førhen, hvad provokerer nu?
Skal kunsten provokere for at berøre os?
Kan kunsten overhovedet provokere mere,
eller har vi set alt? Ville det mest provokerende i kunsten lige nu faktisk være et
smukt maleri med solnedgang?

1. oktober

Højskolesang
Organist og præst
Smørrebrød uden pålæg, kaffe uden bønner – der er noget, som ikke rimer! Det er
fuldstændig som en formiddagshøjskole
uden sang, og denne formiddag bliver en
formiddag med sangen i højsædet. Akkompagneret af kirkens organist vil sognepræsten fortælle om nogle udvalgte højskole12

sange, som vi derefter synger, hvorefter
sangen/ordet gives frit, så vi rigtig kan
komme omkring i Højskolesangbogen.

29. oktober

Udødelighed er som Sneen om H.C. Andersens forfatterskab
Lærer Niels Pedersen
”Røde tråde i forfatterskabet, troen, selviscenesættelsen og den fiktive identitet samt
det altoverskyggende gennembrud der aldrig kom”, er nogle af de emner, som Niels
Pedersen vil komme ind på i foredraget, når
han gennem lyrik, dagbøger, rejsebøger, romaner og eventyr, klip og collager fortælle
om myten, selviscenesætteren, eventyreren,
hypokonderen, provokatøren, men vigtigst
af alt forfatteren H.C Andersen.

12. november

Musikalsk rundrejse i revyens verden
Stig Nørregård
Stig tager os med på en musikalsk rundrejse i revyens verden. Han beskæftiger
sig mest med Osvald Helmuth, men også
Ebbe Rode, Storm P., Dirch Passer, Buster
Larsen og Viktor Borge er med. Der bliver
rig mulighed for både at lytte og røre stemmerne.

26. november

Fra københavnerdreng til sognepræst i
Simested
Pastor emeritus Herbert Wilson
Herbert Wilson vil under denne overskrift
fortælle om et liv, hvor
han som 5-årig mistede sin moder, da han
boede på Nokken ved
København. Herfra fik
han en opvækst som plejebarn på Mols.
Efter skolegang og aftjent værnepligt ved

Livgarden blev han ansat ved politiet, indtil han i 1982 blev sognepræst i Simested.
Her var han også tilknyttet forsvaret som
feltpræst. Efter pensioneringen i 2006 har
HW været kst. præst i en række konstitueringer i Himmerland og på Salling. Undervejs fortæller HW om sine familiemæssige
aner, bl.a. om kobbersmed Andreas Wilson, der for godt hundrede år siden kreerede og skænkede en døbefont til Johannes
kirken i Århus. Alt sammen en fortælling
og et tidsbillede.

10. december

Juleafslutning med underholdning ved
”De gode mænd” og masser af julehygge.
Sted: Klostersalen, 1. sal i Klostret
Tid: 10:00-12:00
Pris: 60,- inkl. foredrag og smørrebrød
Formiddagshøjskolen er åben for alle.
Der er ingen medlemskab eller
tilmelding. Det er blot at møde op.

VI SIGER TAK
Efter syv år i Mariager Kirkes
menighedsråd har Erna Poulsen
valgt at træde ud.
Fra menighedsrådet skal lyde en
stor tak til Erna for hendes arbejde,
som ikke mindst har omfattet
den store opgave at være koordinator
for omdelingen af kirkebladet.
Mange tak for indsatsen og på gensyn
i kirke og sogn.

Aftensang i Mariager Kirke

Sidste november afholdt Mariager Kirke i samarbejde med
Birgittaforeningen en enkelt aftensang i november.

Successen gentager vi i år, men denne gang med hele tre aftensange: Den 24. september, 22. oktober og 19. november alle
tre dage kl. 19:00. Vi samles i kirkens kor omkring døbefonten, og her vil vi sammen synge nogle af salmebogens dejlige
aftensange, og der vil være et enkelt ord eller to til refleksion.
For dem, der måtte have lyst, arrangerer Birgittaforeningen
en kort lille vandring fra Himmerigets plads kl. 18:30 og til
kirken.

Aftensang i Mariager Kirke:
24. september kl. 19:00
22. oktober kl. 19:00
19. november kl. 19:00

Mariager Klosters historie
I den illustrerede pjece kunne man læse
om Mariager Klosters historie, om den nuværende indretning af kirken og det gamle
inventar samt om kirkens historiske omgivelser.
Men pludselig viste det sig, at vi ikke havde flere pjecer på lager, og desuden var det
25 år siden, den sidst var blevet fremstillet.

I mange år har vi haft en lille pjece liggende i kirkens våbenhus, som turister kunne
købe ved at lægge penge i den dertil indrettede kirkebøsse.

Vi blev derfor enige om at gå i gang med at
revidere den gamle pjece, så vi kunne udgive en ny version – og den foreligger så nu.
Visse gamle billeder er blevet kasseret, og
der er blevet taget nye. Foruden den gamle
historie om kirke og kloster er der nu tilføjet et afsnit om vores flotte orgel, og der er
føjet en fransk oversættelse til billedteksterne. Der er i det hele taget arbejdet med at
gøre siderne så indbydende og læsevenlige
som muligt.

Vi håber, at såvel turister som Mariagerborgere vil tage godt imod den nye pjece,
der er en fin og overskuelig indføring i vores smukke kirkes historie - ikke mindst
takket være Per Sloth Carlsen og Claus
Pico Stæhrs medvirken i arbejdet.
Pjecen ligger i våbenhuset, prisen er 50 kr.
Udvalg: Edith Mark, Jacob K.D. Rasmussen og Lene Lundsgaard.
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Let som en sommerfugl
svæv mellem blomst og løv
flyver hver glædesdag
drysset med solens støv,
tankeløs flitterflugt
soltørstig´ tidsfordriv,
det er støvbåret liv.

Sommerfuglestøv og vemod

Menneske rejst af støv
alt bliver støv igen
kort er din blomstringstid,
hvor vejres støvet hen?
Dage i gyldenguld
sol af i går er gold,
liv er i dødens vold.
(KEL)
Jeg bliver altid lidt vemodig på denne tid
af året – af flere årsager. Jeg elsker de lyse
nætter, at vågne kl. 4 og der er lyst! Jeg bliver let i sindet af lys – og tanken om en lang
lys dag, der ligger foran mig, kan gøre mig
lykkelig. Så har vi pludselig nået august, og
solen står først op kl. 5.30 – og går allerede ned kl. 21. – En anden årsag til mit vemod er, at rønnens bær lige med ét er blevet
orange/røde! Det er en tilbagevendende begivenhed, at jeg med et lille suk konstaterer,
allerede sidst i juli, at nu ER rønnens bær
blevet røde – og lyngen sprunget ud.

Det har jo selvfølgelig noget at gøre med en
længsel efter, at det skønne og dejlige lyse
skal fortsætte – det er for tidligt, at det stopper. Jeg læste for nylig en for mig ret ukendt
sang af Ludvig Holstein (det er ham med
”Det lysner over agres felt”, som jeg også
elsker meget). ”Fyldt med blomster blusser” hedder den (eller blot ”Sommersang”
som den hed, da den blev lanceret i 1895)
Heri beskriver han meget præcist, at han
er så betaget af sommeren, at forventningens glæde nærmest bliver større end den
tilstand, han egentlig glæder sig til. Sidste
vers i sangen lyder sådan:
Ak, så blev det Sommer!
Smægtende på ny.
Skønhedsdrømmen stiger
op mod Himlens Sky.
Svanehvid den svømmer
som et dejligt Smykke
i det dybe Blå. -Hele Jorden drømmer
om et Dyb af Lykke
som den ej kan nå.
Han formår at udtrykke sit vemod og sin
melankoli ved på én og samme tid at besynge sommerens flygtighed og livets sårbarhed, og det er præcis den samme følelse
jeg får, når rønnens bær står røde, og de lyse
nætter forsvinder.

Sommerfugle

Jeg har jo nu i mange år skrevet om skovhavens fugle – og det vil jeg da også fortsætte med – men jeg udvider denne gang
og tager sommerfuglene med. Jeg ved ikke
så meget om sommerfugle, men jeg ved, de
er utroligt smukke. Jeg har lært mine børn
og børnebørn - fra de var små – at kende
de første forårstegn: Citronsommerfugl,
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Nældens takvinge, humlebien og den hvide
vipstjert – det var de klassiske første tegn
på forår. Siden har vi altid kunnet kende de
to sommerfugle – og senere også Admiral
og Dagpåfugleøje.
Men ét er at kende – altså genkende – et
andet er at sætte sig ved sommerfuglebusken og udforske og se deres yndigheder
på nært hold – deres fantastiske farver og
forskelligheder. Meget spændende var det
at se forskellen, når de var klappet sammen,
og når de var åbne – mønstre og farver var
fuldstændig anderledes – vi kunne ikke bestemme deres art, når de var lukkede – det
var en ny opdagelse. Vi genkendte foreløbig Admiral, Nældens takvinge, Tidselsommerfugl, Dagpåfugleøje og den hvide Kålsommerfugl. – Andre steder i haven så vi
blåfugl og køllesværmer – små og meget
yndige sommerfugle (sidstnævnte er vist en
natsværmer, men de flyver øjensynligt også
om dagen!)

Et af mine voksne børnebørn tog de mindre
børn med på sommerfuglejagt med et net –
og det skabte interesse og nysgerrighed, og
derfor har vi anskaffet os diverse bøger om
sommerfugle, så det næste bliver at skaffe
viden om deres liv og adfærd. Når vi ser
sommerfuglene flyve rundt fra blomst til
blomst og suge sukkerstoffer, ligner det jo
en sorgløs tilværelse uden forpligtelse, men
virkeligheden er, at den voksne sommerfugl
i gennemsnit lever en uge – og de slider
hårdt i det, så længe(kort) de lever. Puh, det
er godt det ikke er sådan hos os mennesker
--Børnene slipper selvfølgelig sommerfuglene ud igen, når de har set dem tæt på, og
de gør det nænsomt, så de ikke beskadiger
sommerfuglestøvet – (og her kunne jeg
spinde en lang ende om børnenes og de unges sommerfuglestøv, men det må jeg gemme til en anden gang!) - Vi taler naturligvis
om, at det er vigtigt, at vi gør noget for de
(vilde) blomster, sommerfuglene lever af, at
sommerfuglene er truede, og at vi alle sammen kan og skal gøre noget for, at insekter
får bedre livsvilkår, for insekterne er ”grobund” for fugle –de kan jo ikke bare leve af
det, vi fodrer dem med på foderbrættet.

Sidste sommers tørke

Vi har mange store smukke bøgetræer rundt
i skovbrynet omkring vort hus på den ene
side – og ligeledes mange store smukke vintereg på den anden. De plejer at danne en
næsten ubrydelig rand af blade, så man ikke
kan se ind i skoven. Det gør de ikke i år –
mange steder er de så tyndbladede, at man
tydeligt kan se igennem deres bladhang. Ét
stort smukt bøgetræ, der står solitært ved
vores gårdsplads er specielt hårdt ramt, og
man kan se himlen fuldstændig gennem dets
blade. Til gengæld er grenene tunge af bog,
der sidder i store buketter i bladhjørnerne,
så jeg antager, at der simpelthen ikke har
været kraft til at sætte flere og større blade i

et desperat forsøg på frugtsætning for overlevelse. Jeg skrev allerede om det i foråret,
at jeg aldrig havde set så stor blomstersætning nogensinde – specielt på bøgetræer –
og nu deraf stor frugtsætning. Sidste sommers tørke er skyld i mange ting – noget er
sat tilbage eller gået ud –andet har fået en
ny chance, selvom vi troede, det var gået ud
for flere år siden – nye arter af både gamle
stauder og vilde blomster er pludselig at finde på matriklen igen! F.eks. er en staude af
latyrus, som jeg for længst havde sagt farvel
til, pludselig blevet levende over al måde!

Det er jo forunderligt og lidt fantastisk, hvis
ikke det var fordi, man jo ikke helt kan finde ud af, om man skal glæde sig eller være
bekymret - -

Overdådighed

I det våde og kolde forår så det ikke ud til, at
der ville komme mange knopper i hortensia
– de fik endda en snert af frost, lige da de
skulle til at sætte blomster – bladene hang,
blev brune og sølle. Så begyndte der så småt
at danne sig små uanseelige knopper, og jeg
tænkte, at ok så får vi da alligevel nogle små
og få blomster. Men også her viser det sig, at
forsøget på overlevelse kan få planterne til
at mobilisere alle kræfter – se nedenstående
foto – de har sjældent været så overdådige.

- og så er der jo lige fuglene! Flagspætterne har i år nærmest indtaget fodergrenen!
Der har været mindst tre familier, der har
fourageret til ungerne her – pjuskede ud-

slidte voksne, der i fast rutefart har hentet
mad til ungerne – dag ud og dag ind fra meget tidlig morgen til sen aften – og jeg er
ikke i tvivl om flagspættens karakteristiske
lyd, når jeg bliver vækket af den i de tidlige
gyldne morgentimer. Ungerne kvitterer så
ved at komme og præsentere sig – og selvom de udmærket selv kan spise, har de den
”frækhed” at sætte sig på grenen – dirre lidt
med vingerne og vente på, at far eller mor
kommer og stopper noget i næbbet! De er
faktisk lige så store som forældrene – meget
smukke og klare i farverne og lynhurtige i
deres flugt, mens forældrene stadig forsøger
at komme sig efter det hårde slid med at få
ungerne på vingerne – lige i dag kom en flok
af dem skrattende hen over hovedet på os og
lavede dristige øvelser – jeg tror, de sagde
tak for mad!
Hvad er mere oplagt end at slutte dette indlæg med 1. strofe af Nis Petersens skønne
forårssang, der både omhandler sommerfugle, vemod og livets korthed.
To gyldne sommerfugle fandt hinanden,
og otte gyldne vinger bar dem bort;
en lillebitte skovmus fandt en anden,
og de - nå-ja, de fristedes af fanden,
og livet er så alt for, alt for kort.
God sensommer!

Britt Lægsgaard
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Sommeren går på hæld, og det blandede
vejr med varme solskinsdage og dage med
rigelige mængder regn har været godt for
kirkegårdens planter.

Først på sommeren og igen midt i august
havde vi besøg af træplejere til at gennemgå kirkegårdens og klosterhavens træer for
visne og ”farlige” grene. Der blev et pænt
stort læs grene ud af denne beskæring.
Sådan en gennemgang af træerne får vi
lavet hvert andet år, og det har også givet
det resultat, at vi ikke døjer så meget med
store nedfaldne grene, når vi har voldsomt
regnvejr eller stormvejr. Alligevel skal man
være påpasselig med gå på kirkegården i
stormvejr, da selv mindre nedfaldne grene
kan slå hårdt.
Vi er i gang med at klippe kirkegårdens
hække. De løvfældende hække skal som regel klippes to gange om året.
Når bladene begynder at drysse fra træerne, skal vi også så småt i gang med at rive

Nyt fra kirkegården
og løvsuge. I første omgang fjerner vi der,
hvor blæsten får bladene til at samle sig i
bunker.

Vi starter i afd. G, nede på det lave. Så går
vi i den lille urneafdeling H. Derefter starter
vi i afd. A, ovre ved kirkens P-plads og går
hele kirkegården rundt med afslutning syd
for kirken. Denne rækkefølger er vi nødt til
pga de mange blade fra træerne, som helst
skal ned, inden vi begynder at grandække,
men nogle steder sidder bladene så længe,
at vi bare er nødt til at grandække alligevel.
Bladene vil blive samlet i samme rækkefølge, lige foran hvor vi grandækker. Der er
ikke tid til at køre for meget rundt på kirkegården for at samle nogle småbunker, de må
ligge, til vi når til det på vores rute.
Grandækningen vil også i år blive lavet indendørs i vores garage, og derefter går vi
så ud og lægger pynten på gravstederne, og
der bliver pyntet færdigt knæliggende på
gravstedet. Det gik jo rigtigt godt sidste år,
så det er noget vi fortsætter med.

Midt i oktober begynder vi at grandække,
og det foregår i samme rækkefølge som de
foregående år.

Sensommer hilsen fra kirkegården
Kirkegårdsleder Kirsten Nygaard Fabricius
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Nyt fra Birgittaforeningen

I Birgittaforeningen er der hen over sommeren sat gode oplevelser ind på kontoen
for livsglæde, så der er noget at leve af og
tære på, indtil en sommer igen kommer dragende.

I juni var vi en gruppe, som tilbragte en
weekend sammen på Ådalen Retræte. En
stor del af tiden var vi i stilhed. Til alle tider
har mennesker haft behov for at søge stilhed,
og det behov er ikke blevet mindre. Vi tog
afsæt i Birgittas liv og tanker og fandt, at hun
stadig kan give stof til eftertanke og forundring. Vejret var med os, og der var rig lejlighed til at ”læse” i naturens bog og forundres.
Et andet dejligt minde er midsommervandringen, hvor Jørgen Kruse ledte os ad finurlige stier frem til fjorden og hjem igen.
Undervejs fik vi genfortalt Johannes Møllehaves fortælling om Jonas, der blev slugt af
en hval, men efter tre dage i hvalfiskens bug
blev spyttet op på land igen. Aftenen sluttede i klosterhaven med bål, midsommervise
og andre skønne sommersange.

Midsommervandring ved Mariager fjord
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”Vi elsker vort land, men ved midsommer mest…”

Også i år har Birgittaforeningen været med
til kirkens morgensang. Efter andagt i kirken har vi været rundt om søen og på ture
i Munkholm. Her mødes folk fra nær og
fjern. På en enkelt vandring var der gæster
med fra Snejbjerg, Varde, Nr. Nebel, Holstebro og Holbæk. En god måde at mødes
på, og man snakker så godt, mens man går.
Og, som Søren Kierkegaard skrev til en svigerinde, der var alvorligt syg: ”Jeg kender
ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå
fra den”.

kong Erik Ejegod og hans dronning Bodil
foretog til Det hellige land år 1102. Det er
gratis at deltage, men man skal tilmelde sig
på www.himmerlandsbilletten.dk eller på
biblioteket.

Årsmøde

Som det sidste skal nævnes, at Birgittaforeningens årsmøde finder sted i Klostersalen tors. d. 31. okt. kl. 19.00. Aftenens
foredrag bliver leveret af tidl. domprovst
Arndt Jessen Hansen. Det bliver om den
tysk-jødiske filosof Hannah Arendt og hendes liv og tænkning. Blandt andet hvorfor
der er så megen ondskab i verden.

Morgenvandring med stop i rosenhaven

Tager vi et kig på efteråret, så venter der
os en tur til Vadstena, vores svenske moder-by. Turen er planlagt i samarbejde med
Karen-Marie Holst Jannerup fra foreningen
”Den Danske Klosterrute”. Karen-Marie
har været i Vadstena utallige gange og er
en erfaren rejseleder, så der venter os helt
sikkert en spændende rejse.
Efteråret byder også på aftensang og pilgrimsvandring. Se omtale på side 9.
I samarbejde med Mariagerfjord Bibliotekerne kan Birgittaforeningen invitere
til litteraturaften tors. d. 10. okt. kl. 19.00
på klosteret. Forfatter Pia Grandjean Odderskov vil fortælle om sin bog ”Bodil og
dronning”. Handlingen foregår i middelalderen og handler om en pilgrimsfærd som

Din forundring er dit vindue til Gud

Lad mig slutte med et billede fra vandringen i juli samt ord af Søren Kierkegaard.
Vi skal gå, sagde han. Ja, ”tab for alt ikke
lysten til at gå… når man således bliver ved
med at gå, så går det nok”. Men vi skal også
huske at standse op, føjede han til. Ikke
bare på vejen, men også i livet, for at opnå
en langsomhed, der vækker til eftertanke og
forundring.
Grethe Holmriis

Kalkmaleri
Det var svært for menigmands kristendom,
før bogrtrykkerkunsten på banen kom
Da kun skriftlærd præst kunne tyde
det, som Bibelen ville tilbyde,
måtte kunstneren tage affære
og medformidlende være.
Gammelt og Nyt Testamente
blev malet og budskab sendte
til den fremmødte menighed,
som nu om lignelserne fik besked.
Hist på Møn i Elmelunde
denne kunst en mester kunne
trende kirker har han smykket,
billeder af Ordet bygget,
smukke farver, sikker streg,
alvor streng, humør og leg
kan på kirkehvælving vise
Biblens ord som billedfrise:
grusomme og blide scener
os med liv og død forlener.
Da Reformationen sejred,
billedkunsten blev bortvejret,
malerier kalket over,
lå en tid lang undercover.
Først i 18 hundredtallet
blev fra glemsel de hidkaldet,
kunst, kultur af høj værdi,
tidløs, smuk, blev sluppet fri,
lignelser man kan studere,
bibelteksten koncipere.
Vibeke Guldberg Madsen
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Høstgudstjeneste med efterfølgende auktion

Søndag den 08. 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. Høstgudstjenesten er en god anledning til at takke for alt det, vi modtager og minde os selv
og hinanden om det ansvar, vi har overfor verden omkring os og hinanden.
Ved høstgudstjenesten vil vi synge de kendte høstsalmer, og kirken vil være smukt pyntet. I den forbindelse vil vi gerne opfordre folk til at medbringe nogle af høstens gaver både til udsmykning af kirken under gudstjenesten og til bortauktionering
under kirkekaffen efter gudstjenesten sammen med de forskellige gaver, som er doneret af byens forskellige forretninger.

Alle penge, som lægges i kirkens indsamlingsbøsser, og som kommer ind gennem auktionen, går til Mariager
Kirkes Julehjælp.

Jagten på den forsvundne nonne
Fire eftermiddage for alle elever i 5. klasse
(den 12.-15. november)

Mariager Kirke inviterer eleverne fra 5. klasse til juniorkonfirmand efter skoletid.
Igen i år går jagten ind på ”den forsvundne nonne”.
Mariager Kirke var engang en del af et stort kloster, som ophørte den 8. november,
da klokken slog midnat år 1585, og den sidste nonne Hilleborg døde… eller var hun
den sidste nonne?
Det skal vi nu finde ud af. Derfor har vi brug for jer elever i 5. klasse til at hjælpe
os med at få afgjort, om Hilleborg vitterligt var den sidste nonne, eller om der var
flere tilbage.
Eleverne på Mariager skole vil modtage en invitation direkte. Går du i 5. klasse på
en anden skole end Mariager, så kontakt præsterne for der er også plads til dig.

Vi glæder os til at se dig.
Edith og Jacob

