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Kupler og hvælvinger

Måske er der nogle af kirkebladets læserne,
som genkender dette løjerlige fænomen:
Man er næsten vågen – ikke helt. Man befinder sig i en slags drømmetilstand, hvor
forestillinger virker meget klare – ja, nærmest geniale. Så vågner man helt og når lige
at tænke, at dette her må jeg da absolut skrive ned. Derpå går det op for én, at det slet
ikke er så genialt, som man troede. Det var
hverken intelligent eller muligt.
Sådan en drøm havde jeg forleden morgen.
Jeg forestillede mig, at mennesker, der havde fået et kraftigt slag i livet, fik en særlig
bule oven på hovedet. Bulen var ikke blot
en skade – nej, bulen udviklede sig på den
måde, at mennesker fik sig en ”glaskuppel”
på skallen. Herfra kunne de nu se, og på den
måde fik mennesker faktisk meget mere udsigt og oversigt - og dermed mere indsigt i
verden og i sig selv.
Ja, det var jo bare en skør forestilling, halvt
i drømme. - Men var der gemt en sandhed i
forestillingen?
I alt fald oplever jeg af og til, at mennesker,
der har fået et ordentlig slag i livet, efterfølgende udvikler en større horisont og mere
forståelse for andre mennesker.

Kuplen, som konstruktion, er en hvælving,
og hvælvingen er et selvbærende tag. Konstruktionen er i stand til at optage belastningerne fra selve byggematerialet og de overliggende bygningsdele. Tyngden ledes ned i
de understøttende mure eller søjler. Og dét
er faktisk genialt.
At stå under en hvælving giver mig altid
fornemmelsen af noget magtfuldt - samtidig
med - at være omfavnet.
I kristen symbolik har man forbundet hvælvingen med himmelbuen, hvorunder Gud
har sat mennesket. På hvælvingen ser vi solen, månen og stjernerne, og vi mindes hele
tiden om Guds storhed.
Regnbuen er et særligt symbol for håb. “Jeg
sætter min bue i skyerne; den skal være
tegn på pagten mellem mig og jorden” (1.
Mos. 9, 13). Det er Guds pagt med Noa efter syndfloden: Aldrig vil Gud tillade denne
ødelæggelse at ske igen.
I Mariager har vi et kirkerum med hvælvinger. Det er fantastisk.

Kirkerummet udtrykker både Guds storhed
og Guds kærlighed. Under hvælvingerne er
vi aflastede. Vi skal ikke bære på tung vægt
eller holde alle ting oppe. Der er højt til loftet og ingen præstationskrav om at være andre end Guds elskede skabninger.
Vi kan sidde under hvælvingerne og blive
lydhøre over for Gud og opmærksomme på
hinanden. Vi kan endda udvikle vore små
”glaskupler” til eftertanke og omtanke.
Velkommen under hvælvingerne!
Sognepræst Edith Mark

Aftengudstjenester
Med efteråret og vinteren
kommer også den mørke,
men stemningsfulde tid.

Som et nyt tiltag vil der derfor være
månedlige aftensgudstjenester i
Mariager Kirke, så der vil være
mulighed for at få en stemningsfuld
afslutning på søndagen med rum til
eftertanke.

Oktober den 28. kl. 19:00
(Musik-aften-gudstjeneste)

November den 25. kl. 19:00
Læg venligst mærke til, at
aftengudstjenesterne begynder
kl. 19:00.
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Kirken i Verden - Klosterkirken i Vadstena

Denne tredje artikel om Mariager Kirkes
”moderkirke” i Vadstena.

Klosterkirken i Vadstena er ikke kun et historisk mindesmærke om en tid i bevægelse. Den er også et levende gudstjeneste- og
bøns rum, som udover at være hjem for menigheden i Vadstena også er åben for alle de
tusindvis af pilgrimme, af forskellige kristne retninger, der kommer til Vadstena hvert
år. Menigheden er evangelisk luthersk, men
vi forsøger at tænke åbent og økumenisk i
vores gudstjenester og bønner, så flest mulige kan føle sig hjemme - for Klosterkirken
er en del af den verdensomspændende kirke.
Hver søndag og på helligdage fejrer vi gudstjeneste kl. 11. Det er kirkens hovedtjeneste
(svarende til vores højmesse), og kirkens
kor eller gæstekor deltager ofte. Vi har en
rig liturgi i vores højmesse, bl.a. processioner, som sammen med alle de gamle helgen
billeder, der fortsat findes i kirken, får nogle
gæster til at tro, at det er en romersk katolsk
kirke!
Udover søndagens gudstjeneste afholdes
der hver morgen (undtagen lørdage) en
simpel pilgrimsandagt kl. 08 i et sidekapel. Vi afholder denne andagt sammen med
Pilgrimscentret, som har sit åndelige hjem
i klosterkirken (Pilgrimscentret drives af
Linköpings stift, som Vadstena ligger i, og
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er et ”økumenisk mødested for mennesker
på vej”). Det er en meget kort og let tilgængelig andagt. Alteret er lavt, næsten som et
japansk te ceremoni bord, og præsten og
nogle af deltagere sidder på taize-skamler
på gulvet for at markere enkelhed og nærhed. (Taizé er et klosterfællesskab i den lille
franske by Taizé kendt for sit fokus på spiritualitet bl.a. de meditative Taizé sange. En
Taizé-skammel er en lav bedeskammel og at
sammenligne med et knæfald.)

Fredag aften afholdes der aftenandagt i forskellige udtryksformer. En gang om måneden er det en meditativ andagt med sange fra
Iona (Iona er en lille ø ud for Scotlands vestkyst særlig kendt som et spirituelt refugium)
og Taizé. En gang om måneden tager unge
mennesker sig af en tema-andagt. Mange
unge spiller og synger moderne sange, som
vi fletter ind i den andagt, og i stedet for salmeark bliver tekster, billeder og musikvideoer sat op vha. projektor på klosterkirkens
gamle vægge mellem skulpturerne. Der er
mange flere end bare unge mennesker, der
sætter pris på disse andagter.
Ud over andagterne er tidebønnen en vigtig
del af klosterkirkens liv. Pilgrimscentret har
udviklet en enkel form for tidebøn med kun
en salme pr. bøn og en kort læsning. I kirken
holdes der morgenbøn (Laudes) kl. 09, middagsbøn (Sext) kl. 12 og aftenbøn (Vesper)
kl. 15. Bønnerne ledes ofte af lægfolk.
Gudstjenesterne og tidebønnerne danner
hjerterytmen i klosterkirken, men foruden
disse finder der også mange andre gudstjenester sted. Efterår og forår er der frokostmusikken hver tirsdag med suppe bagefter,
og om sommeren er der ofte musik om aftenen for at nævne nogle få eksempler.
Kirken udlånes også til andre kirker, især
den katolske kirke, der lejlighedsvis kom-

mer og fejrer forskellige højtider, og som
har flere menigheder i Vadstena. Nogle gange kan man derfor gå ind i kirken og opleve
en kroatisk, polsk eller arabisk gudstjeneste.
På de store Birgitta-dage har vi også økumeniske bønner sammen med Birgittasøstrene
fra klosteret i klosterkirken.

Som du, kære læser, har bemærket, sker der
meget i klosterkirken, som er åben til kl.
16 om vinteren og indtil kl. 19 om sommeren, og der er næsten altid en gæst i kirken.
Nogen der kigger sig omkring og beundrer
kirkens udsmykning, nogen der sidder og
beder, en som tænder et lys i vores lysglobe, en som søger efter Brigittas relikvier,
eller en der skriver en bøn og sætter den på
vort bønnetræ. Mange gange er der også en
blomst eller en anden ”gave” foran Brigitte-skulpturen eller foran Mariabilledet ”Den
smukke Madonna”, engang en del af søstrenes højalter.
Vi er glade og taknemmelige for, at vi er
skænket dette sted og kan holde det åbent
for troende, søgende, bedende og tvivlende
mennesker fra mange traditioner.
Felix Egegren, præst og kapellan for børn
og ungearbejdet v. Klosterkirken i Vadstena

5. års dåbstræf

Børnegudstjenesten onsdag den
26. september kl. 17.00
vil være en helt speciel familiegudstjeneste, for her vil vi også
fejre 5. årsdåbstræf.

BØRN OG UNGE
Jagten

på den forsvundne nonne!

Familiegudstjenester

Sæt allerede nu kryds i kalenderen
for efterårets Børnegudstjenester.
Onsdag 26. september kl. 17:00
(5. års dåbstræf)
Onsdag 24. oktober kl. 17:00
Onsdag 21. november kl. 17:00

Det går i al sin enkelthed ud på, at alle
børn døbt i Mariager kirke i 2013 vil
få en særlig invitation til denne
familiegudstjeneste.
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
dåbsjubilarerne, men for alle - store
som små - og efterfølges som
sædvanligt med fællesspisning i
Klosteret.

Over fire dage i november inviterer
Mariager Kirke eleverne fra 5. klasse
til juniorkonfirmand.
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
1585, og den sidste nonne Hilleborg
døde… eller var hun den sidste nonne?

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

Alle er velkomne, og der er
ingen tilmelding.

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 én 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
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Formiddagshøjskole

4. september

”Et liv i orkanens øje”

Elsebeth Kirk,
forfatter
Elsebeth fortæller om
sin mor Maren Kirk,
samt om det miljø
forfatter Hans Kirk
skildrer i romanen
”Fiskerne”. Hans Kirk
var fætter til Maren,
han brugte hende i Tabita figuren i romanen
fiskerne. Allerede dengang var Hans Kirk
klar over, at kusinen var en usædvanlig
kvinde. Maren Kirk oplevede usædvanlig
meget, men blev tro mod det indremissionske miljø, Hans Kirk skildrer så glimrende
i fiskerne.

18. september

både børn og voksne. Pippi Langstrømpe,
Emil fra Lønneberg, Ronja Røverdatter,
Brødrene Løvehjerte, Alle vi børn i Bulderby … bare for at nævne nogle få af hendes
elskede bøger. På godt og ondt genspejler
Lindgren sin egen personlige fortælling i
sine bøger - men hun skrev altid i solidaritet med barnet.

man et krævende kreativt liv med familie
og parforhold – det er det andet store tema!
Vi synger sangene, lytter til udvalgte værker efter en indgående præsentation af det
musikalske stof, og vi hører brevvekslingerne mellem ægtefællerne og Carl Nielsens egne tanker om liv og musik.

2. oktober

”Menneskelivet”
Mona Østergaard Klit
I dette foredrag tages udgangspunkt i et
digt af N.F.S Grundtvig kaldet “Menneskelivet”. Der veksles mellem at lytte til vers
i digtet og se på, hvordan disse kan tolkes
blandt andet i forhold til hverdagsliv, natur,
fortid og nutid. Vi synger sange og salmer
undervejs, og der inddrages oplevelser fra
naturen i Nationalpark Thy.

Carl Nielsen – sange og symfonier.

Helge Teglgård,
Rude Stand Højskole.

16. oktober

Carl Nielsen levede et nærmest HC Andersen’sk liv fra opvækst i en husmandsfamilie til et ry som verdenskendt komponist.
Allerede i den tidlige barndom møder han
både spillemandsmusikken og de store
klassiske værker.

Astrid Lindgrens liv og fortællinger.
Edith Mark, sognepræst
Alle i Danmark kender den svenske børnebogsforfatter, Astrid Lindgreb. Hendes
fortællinger vækker genklang og glæde hos

Spændet mellem det folkelige og kunstmusikken bliver et af de allerstørste temaer i
Carl Nielsens liv; hvordan rummer man
både den folkelige sang og komplicerede
symfoniske værker? Og hvordan forener
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Med ordene natur og livsglæde og tanken
rettet imod fuglenes morgensang forstærkes følelsen af storhed og glæde. Sorg og
glæde hører sammen, og jeg kommer ind
på, hvor vigtigt det er at dele sine tanker
om sorgen med hinanden som mennesker.

30.oktober

”Glimt af Mariagers historie før og nu
gennem visesang, billeder og foredrag.”
Hans Kaalø

både danske, norske og andre internationale forskere. Begge bøger vil være omdrejningspunktet for foredraget, som berører
et emne, vi sjældent taler om – mødet med
Gud.

27. november

”Fra tælleprås til LED-lys”
Et foredrag om videnskab og Etik.

Aftengudstjeneste
Som et nyt tiltag vil der hen
over efterår og vinter være en
månedlig aftengudstjeneste.

13. november

”Vi mødte Jesus –
og hvad kommer det andre ved”
Charlotte Rørth, journalist.

Poul Abilgaard
Omtale følger - Foredraget er mere et debatoplæg hvor tilhørerne inddrages i naturvidenskabelige dilemmaer. Så der kan komme
en debat i stedet for et langt foredrag.

11.december

Vi er mange, der har mødt Jesus, mærket
en hånd eller talt med en engel. Sådan siger
Charlotte Rørth, der efter en overvældende – også international – succes med ”Jeg
mødte Jesus – bekendelser fra en modvillig troende” i efteråret 2017 udgav ”Vi
mødte Jesus – og hvad kommer det andre
ved” med bidrag fra ikke alene flere end
70, der har haft oplevelser, men også fra

Tidspunkt: 10-12:30
Pris: 50,inkl. foredrag og frokost
Sted: Klostersalen, 1. sal
Alle er velkomne.

Vær opmærksom på at
tidspunktet er kl. 19:00.

Mariagerfjord Kirkehøjskole:
Den 22.september:
kl. 10.00 Brian Patrick McGuire
Folkekirkens værdier.
12.30-13.30 Niels B. Thomsen
Levealder og tro.
Den 10.november:
10.00 Kaj Bollmann
Teologien og 1968.
12.30 Der vises episode 10 af
Paul Hammerichs
Danmarkskrønike om 1968.

Foredragene holdes i Hobro
Kirkecenter, Søndergade 3.
Pris pr. gang kr. 50 eller kr. 175
for alle fire gange.
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Sjælesorg.nu - Hvor mennesker er, skal folkekirken også være

Sjælesorg på Nettet (SPN) er folkekirkens
digitale onlinetjeneste til alle, der måtte ønske en sjælesorgssamtale på internettet.
I 2013 blev der taget initiativ til at åbne en
virtuel portal til sjælesorgen, og i 2016 blev
det med Kirkeministeriets godkendelse og
en bevilling på 8,3 millioner kr. fra Fællesfonden og landets ti stifter muligt at realisere en organiseret folkekirkelig chatlinie.
Tanken bag initiativet er, at folkekirken skal
være der, hvor mennesker er.
Tallene fra Danmarks Statistik viser danskernes brug af internettet. Mere end 92%
af danskerne har adgang online, og mere
end 87 % er online hver dag. Så det er helt
afgørende, at folkekirken også er tilstede på
nettet, så alle, der har en smartphone, iPad
eller en computer, kan kontakte en af folkekirkens præster på Sjælesorg.nu og få en
sjælesorgssamtale.
Sjælesorg på nettet (SPN) ønsker at bringe
sjælesorg ind i den almindelige danskers
hverdag via internettet, samt at gøre opmærksom på folkekirkens generelle tilbud
om sjælesorg, så enhver, der søger svar eller
ønsker sjælesorg (omsorg for sjælen), bliver
gjort bekendt med muligheden for en samtale med en præst om åndelige og eksistentielle spørgsmål.

Sjælesorg på Nettet er mobilt i den forstand,
at hvis du har din smartphone eller iPad ved
hånden, kan du ved at klikke dig ind på Sjælesorg.nu i åbningstiden chatte med en præst
alle vegne fra, på gaden, i bussen, i toget,
på arbejdspladsen, i frikvarterne og fra dit
hjem.

To overordnede formål

Det 3-årige pilotprojekt, Sjælesorg på Nettet, har to overordnede formål:
Oprettelse af selve portalen Sjælesorg.nu,
så alle danskere har mulighed for også at
kontakte præster for en digital sjælesorgssamtale.
At rebrande begrebet sjælesorg og derved
øge folks bevidsthed om hvad sjælesorg er,
og at det er muligt at samtale med præster
både ansigt til ansigt med den lokale sognepræst og nu også gennem denne adgang
på internettet.

Det første år

Sjælesorg.nu blev lanceret 01.02.2017, og
01.03.2018, et år efter åbningen af den virtuelle portal, er der over 4000 henvendelser
på chatten og omkring 3000 gennemførte
samtaler. Tallene vidner om et stort behov i
befolkningen om at kunne betro sig og dele,
hvad de har på hjerte og at blive lyttet til.

Anonymitet

Sjælesorgssamtalerne mellem konfident og
præst på Sjælesorg.nu er fortrolige, anonyme samtaler, hvor både præst og konfident
er anonyme. Det betyder, at det er muligt at
skabe et fordomsfrit rum i den forstand, at
køn, alder og udseende ikke bliver forstyrrende eller får betydning for samtalen. De
erfaringer, vi har høstet det sidste halve år,
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vidner om, at anonymiteten er afgørende for
mange af konfidenterne. Flere konfidenter
spørger som det første, når de er kommet
igennem til en sjælesørger på chatten, om de
kan være sikre på, at vi ikke kan se dem, om
vi kan bekræfte anonymiteten, og om samtalen bliver slettet efterfølgende. Det blik, vi
kan frygte at opleve i et andet menneskes
ansigt, når vi bekender vores inderste tanker
og følelser. Den situation undgår vi, fordi
både præsterne og konfidenterne er anonyme på Sjælesorg.nu

Temaer i sjælesorgssamtalen på
nettet

Typen af henvendelser og temaerne, der
fylder i samtalerne, beror ligeledes ofte på,
at det er muligt at være anonym på chatten. Præstationsangst, kærestesorger, selvmordstanker, angst og frygt, sorg og krise,
overgreb, ensomhed, skilsmisse, utroskab,
mobning, tvivl og tro, eksamensangst, meningsløshed og seksualitet er bare nogle
af de eksistentielle dilemmaer, både unge,
midaldrende og ældre henvender sig med til
præsterne på Sjælesorg.nu. For en overvejende del af konfidenterne er det første gang
de har en personlig samtale med en præst.
Flere giver udtryk for, at de er glade for
samtalen, og at den erfaring gør, at det ikke
længere føles fremmed for dem at kontakte den lokale sognepræst, hvis de en anden
gang har brug for flere sjælesorgssamtaler.

Folkekirken rammer et essentielt behov hos
både unge og ældre
Som sjælesørgere erfarer vi, at på trods af at
den digitale sjælesorgssamtale ikke er en fysisk samtale, hvor vi møder det andet menneske ansigt til ansigt, er mødet på chatten
med de mange forskellige mennesker med
mange forskellige eksistentielle dilemmaer
meningsfyldt, både for konfident og sjælesørger.
Med denne digitale indgang til sjælesorgen,
hvor der ikke er nogen betingelser eller kriterier for, hvem der kan henvende sig, har
folkekirken ramt et essentielt behov hos såvel de unge som ældre.
af Pernille Hornum leder af SPN

Sjælesorg.nu er et tilbud om anonym
sjælesorg på nettet. Men man behøver ikke
gå på nettet for at kunne få sjælesorg. Begge vi præster ved Mariager Kirke står klar
til en sjælesorgssamtale om stort og småt,
om det som trykker og gør livet svært, og
hvor Gud er henne i det hele!
Vi er underlagt tavshedspligt, så alt bliver
i det fortrolige rum. Vi kan kontaktes både
på telefon og mail.

Høstgudstjeneste

med efterfølgende auktion over høstoffer
Søndag den 16. 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 har.
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 bortauktion under kirkekaffen efter gudstjenesten.

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

Hjemmebesøg

Vi præster ved Mariager Kirke kommer
også gerne ud på hjemmebesøg, hvis
nogen føler sig ensomme, i sorg eller har
det svært. Kender du en, som kunne have
glæde af et besøg, må du også meget gerne
kontakte os, så vi kan etablere kontakt.
Det er også muligt at komme til alters i
eget hjem, så medbringer vi kirkens
hjemmealtergangssæt.

9

Lad os aldrig glemme

Lad os aldrig glemme
nej, altid nemme
at hver en flygtning
kvinde som mand
der har taget det spring
at nå vores land
blev påført et spand af umensklighed
før de her hos os slog sig ned.
De er mensker, Gudsbillede-skabte
går vi da forbi de fortabte
uden at række en hjælpende hånd,
fanget i vores selvgodheds ånd?
Har vi ikke en tanke på
hvad vores medleven kunne formå?
Samaritaneren ene så,
hvad barmhjertighed kunne nå.
Lad os aldrig glemme
at Danmarks velfærd
ikke må hæmme
vor menskligheds stemme.
Går vi rygvendt forbi
den slagne, der ligger i grøften,
har vi intet at gi,
så uddybes værdighedskløften.
Lad os aldrig glemme, at værdighed
- den barmhjertige samaritan der handled spontant i kærlighed
er et krav til hvert menneskebarn.
Har vi skabt os selv eller hvad?
Kan vi skue i fremtiden ind?
Er vi fjernt fra duen med palmeblad
af mangel på Noa-Ark sind?
Det må aldrig glemmes
at omsorg og empati
skal aldrig bortgemmes,
vi aldrig for ansvar er fri.
Vort velfærd er skabt ved sammenhold
en medleven gennem tiden
og ikke med afstand, kold og gold,
men frugtbart, med mensklig medliden.
Hvis vi de trængte modtar med spark
holder dem fast i vånden,
får vi så sæde i Noahas ark?
Nej, tag dit menske i hånden,
undgå at synke i syndflod ned,
skab fællesskabet ombord
og lad så bølgen os føre af sted
vi menneskebørnenes kor.
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Vibeke Guldberg Madsen

Klosterhaven

Ukrudt på stier, blandt roser og i klosterplantebede skulle
bekæmpes. Brønde og træværk renses.

Vi har også fået en ny
havenisse Kaj Ove
Steffansen, som modsat andre havenisser
udmærker sig ved at
være en både flittig
og effektiv ukrudtsbekæmper.

Stien omkring Klostersøen har vi ryddet, og kommunen har sat
klaplåger op, og snart følger skilte og markeringspæle, så nu er der
mulighed for en dejlig tur omkring søen og ind igennem Klosterhaven.

Peter Ulrich Toubøl
tlf.: 5192 1061.
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September

Gudstjenesteliste

Siden sidst

Johannes 5,1-15
JDKR
Lukas 10,38-42
JDKR
Johannes 11,19-45 EM

23. kl. 10.00
26. kl. 17.00
30. kl. 10.00

14. søn. efter trinitatis
15. søn. efter trinitatis
16. søn. efter trinitatis
Høstgudstjeneste m.
efterfølgende auktion
17. søn. efter trinitatis
Familiegudstjeneste
18. søn. efter trinitatis

07. kl. 10.00
14. kl. 10.00

19. søn. efter trinitatis
20. søn. efter trinitatis

Johannes 01,35-51 JDKR
Matthæus 21,28-44 EM

21. kl. 10.00
24. kl. 17.00
28. kl. 19.00

21. søn. efter trinitatis
Familiegudstjeneste

Lukas 13,1-9

02. kl. 10.00

09. kl. 10.00
16. kl. 10.00

Oktober

November

Matthæus 5,43-48
5. års Dåbstræf
Johannes 15,1-11

Musikaftengudstjeneste

JDKR
EM/JDKR
JDKR

EM
EM
JDKR

Alle helgens dag
24. søn. efter trinitatis

Matthæus 5,13-16
Johannes 5,17-29

JDKR
JDKR

18. kl. 10.00
21. kl. 17.00
25. kl. 19.00

25. søn. efter trinitatis
Familiegudstjeneste
Aftengudstjeneste

Lukas 17,20-33

EM
JDKR
EM

02. kl. 10.00

1. søndag i advent

Matthæus 21,1-9

EM

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

Flexkørsel

Har du problemer med at deltage i Mariager Kirkes mange forskellige tilbud pga. manglende kørelejlighed?
Så er Mariagerfjord Kommunes tilbud om Flexture måske løsningen for dig? Flextur er et
fleksibelt alternativ, når bussen ikke kører.
Se nærmere på:
www.nordjyllandstrafikselskab.dk
eller kontakt:
Mariagerfjord Kommune på telefon 97 11 30 00
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Begravede og bisatte
Elisabeth Therkildsen født Poulsen
Vivi Fjeldsted Holt født Vad
Randers Nordre kirkegård

04. kl. 10.00
11. kl. 10.00

December

Døbte

Elliot Arendschneider Vestergaard
Simone Guldbæk Albrektsen
Abby Berg Hansen
Chloè Rosenkilde Leeds Christensen
Andreas Lange Madsen
Laura Lange Madsen
Anna Thostrup
Mille Wallenstein Sletterhage
Marie Ehrenreich Frederiksen
Clara Rosenlund Therkildsen
Natuk Pauline Inger Petersen Danielsen

Ellen Margrethe Nielsen født Munk
Danny Valter Kni Nielsen
Udbyneder kirkegård

Birgit Bloch født Vinther
Bente Christensen født Hansen
Henrik Vitting Hougaard
Randers Nordre kirkegård

Ove Bendtsen
Grethe Marie Nørholm Baltser
født Nørholm

Jens Tage Sørensen
Ib Christian Frederiksen
Hugo Bach Hansen
Anna Vinther født Andersen
Kærby kirkegård

Knud Laurids Tindal Andersen
Hobro Søndre kirkegård

Ruth Vase født Hansen
Erik Peder Christiansen

Siden sidst
Viede

Kristina Nørlem &
Jesper Kamp Jensen
Lise Linette Lindbøg Hansen &
Bjarke Behr
Elisabeth Brandt Clausen &
Thomas Tagesen
Karina Wallenstein Møller &
Mathias Kousted Sletterhage
Christina Appelby Rasmussen &
Anders Holm Christensen
Hanne Lundgaard Boye &
Jørgen Nielsen
Diana Noe & Anders Klitgaard
Marie Juel Blendstrup Rasmussen &
Peter Emil Hagbarth Rasmussen
Louise Rosenlund &
Kenneth Therkildsen
Trine Zinck Andersen &
Andreas Dissing
Maria Holst Nielsen &
Nikolaj Bach Jensen
Camilla Møller Andersen &
Dorte Hjorth
Maria Dahl & Simon Helles

Velsignede

Ellen Haurdahl & Gert Vorre
Elna Jensen & Arne Jensen
Malene Dyg Hannesbo &
Kasper Sneskov
Der pågår en opstramning i forhold til
persondataloven, således der fremover altid
gives samtykke, når navne offentliggøres i
kirkebladet.

Andre aktiviteter

September

04. kl. 10.00
12. kl. 08.00

Formiddagshøjskole
Konfirmandløb

16. kl. 10.00
18. kl. 10.00
19. kl. 19.30

Høstgudstjeneste m. efterfølgende auktion
Formiddagshøjskole
Harpekoncert

Klostersalen
Kloster og
Kirke
Kirken
Klostersalen
Munkesalen

02. kl. 10.00
16. kl. 10.00
26. kl. 19.00
30. kl. 10.00

Formiddagshøjskole
Formiddagshøjskole
Birgittaforeningens årsmøde
Formiddagshøjskole

Klostersalen
Klostersalen
Klostersalen
Klostersalen

01. kl. 19.00
11. kl. 16.00
13. kl. 10.00
13. kl. 16.00
22. kl. 19.30
23. kl. 20.00
27. kl. 10.00

Aftensang
Festival-orgel-koncert
Formiddagshøjskole
Juniorkonfirmand
TV2-Nords julekoncert
Meditationskoncert ”Bach-Friday”
Formiddagshøjskole

Kirken
Kirken
Klostersalen
Klostret
Kirken, entré
Kirken
Klostersalen

05. kl. 19.30

Klosterkorets Julekoncert

Kirken

Oktober

November

December

Plejehjemsgudstjenester
på Fjordvang
Fredag den 28/9 kl. 10.00
v/Edith Mark

Fredag den 26/10 kl. 10.00
v/Jacob D. Krogh Rasmussen

Fredag den 30/11 kl. 10.00
v/Edith Mark

Kirkebilen

Det er muligt at bestille kirkebilen til gudstjenesterne ved at ringe til Fjordens Taxa
på tlf.: 98 57 57 10 senest søndag kl. 8.00,
men gerne en af de foregående dage.
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Hvor forskelligt kan det lige blive på et kvartal?

Har du nogensinde set en Marxbrothers-film?
Hvis jeg tillader mig den påstand, at dette
blads læsere generelt har levet i monopolets dage, så tager jeg næppe fejl. Dengang
DR var den eneste kanal, og tempoet var
noget langsommere end i dag.
I de dage husker jeg, at kanalen nogle gange lørdag eftermiddag sendte de - allerede
i min barndom - forældede, men alligevel
grotesk sjove film med de jødiske spasmagere Marx-Brothers. På forunderlig vis
lykkedes det altid Harpo Marx at få sneget
en gang harpespil ind i filmene.
Al min viden om harpe var indtil for nylig
begrænset til: udseendet, og at instrumentet havde en bunke strenge, der sikkert var
omstændelige at stemme.
Nu har jeg fået en harpespillende korist i
koret, og dennes lærer ringede en dag til
mig: Om jeg ville huse en koncert med den
walisiske harpespiller Robin Huw Bowen.
Ham havde jeg af gode grunde aldrig hørt
om - det er muligvis en stor fejl i min musikalske opdragelse - men Internettet giver
svar på mange spørgsmål, og koncerten
er nu planlagt til onsdag d. 19. september
kl. 19:30 i Munkesalens fine kammermusik-akustik og historiske omgivelser.
På musik.mariagerkirke.dk har jeg lagt et

lille lydeksempel af Robin Huw Bowen,
der spiller på en walisisk trippleharpe, og
jeg indrømmer gerne, at den gamle walisiske melodi, han spiller, kører rundt i hovedet på mig, og jeg synes, han er vanvittig
dygtig. Han har spillet over hele verden
og er garanteret helt igennem unik på sit
instrument. Ved koncerten vil han fortælle
om den walisiske trippleharpe og spille noget af den folkemusik, der er skabt til dette
specielle instrument.

At skabe et nyt korværk!

Man siger, at politik er det muliges kunst.
Måske engang, men nu om dage skal man
bare råbe og skrige og opføre sig som et
løgnagtigt barn, fordrive løgn med en endnu større løgn, så kan man blive verdens
mægtigste mand. Anderledes er det med
korsatser til kor i Mariager kirke. Her er i
sandhed tale om det muliges kunst.
Klosterkoret har lige haft 10 års jubilæum.
Det fejrede vi ved en koncert i juni måned
efterfulgt af vores årlige grill-sæson-afslutning.
Ved den lejlighed sang vi bl.a. to satser,
som jeg har komponeret specielt til koret.
Ved samme lejlighed fik jeg i anledning
af fodbold-vm og den generelle varme en
munter gave af koristerne. En klaphat og

nogle øl. Ikke fordi koristerne synes mine
korsatser er skrevet af en fulderik med en
klaphat, men fordi koret utrolig godt kan
lide at synge disse satser.
Midt i sommerens hedebølge satte jeg mig
så ned (se billedet på næste side) og fandt
nodepapiret frem.
Om 300 år er der bestemt ingen, der kender
mine kreationer - og fint med det, men det
er en utrolig fascinerende proces at sætte
sig ned og finde en dato, som i dette tilfælde blev 28. oktober, hvor der er musikgudstjeneste i Mariager kirke. Læse søndagens
tekster og udvælge hvilke passager, der
skal danne tekstligt grundlag for en komposition. Nu kommer det svære: Hvordan
skal det lyde, og hvad vil koret kunne synge. Der findes ingen guide til fremstilling
af korsatser, der passer til klosterkorets formåen, så det er bare at kigge på nodepapiret og få en idé på kommando. Når så først
idéen indfinder sig, og man har skrevet alle
disse noder i hånden, skal noderne skrives
ind på pc, så korister ikke skal døje med
min tvivlsomme håndskrift.
På dette tidspunkt holder koristerne stadig
sommerferie, men når vi kommer til oktober, har koristerne som de eneste i verden
stiftet bekendtskab med et helt nyt stykke
musik - øvet sig på det, så vi kan fremføre det til gudstjenesten på 22. søndag efter
trinitatis. Tænk, at det kan lade sig gøre. Så
kom og hør resultatet af det muliges kunst.

Det bliver ikke Harpo Marx, som kommer og
spiller i Munkesalen onsdag d. 19. september.
Han har nemlig været død i mange mange år.
Robin Huw Bowen er til gengæld sprællevende
og en levende formidler af musik spillet på
keltisk tripple-harpe.
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Læs om koncerter, kor og salmer på: musik.mariagerkirke.dk

Ja - sådan ser det ud, når kirkens organist i
sommervarmen sidder hjemme i privaten ved
flyglet og påbegynder en komposition, som siden kom til at hedde “Himlen skal råbe af fryd,
og jorden juble”.
De uundværlige ingredienser hedder i uprioriteret rækkefølge: Flygel, øl, klaphat, nodepapir
og Imac.
Satsen, der kommet ud af billedet, er for blandet
kor, sopran, alt, tenor og bas samt to solister, og
det hele delvist akkompagneret af orgel.
Sådan har komponister i århundreder skrevet
musik til brug ved gudstjenesten.
(Dog ikke alle iført øl-hat).

Symfoniske orgelfestival

Målestokken er bestemt mindre end festivalen i Roskilde. Både publikum og
program er en hel del anderledes, men en
festival er det, fordi der finder en række
koncerter sted, som er forbundne af sted,
genre og tid.
I 2010 - samme år som Mariager fik sit nye
orgel - fik også musikhuset i Aarhus et nyt
orgel. Vi var en del organister, der fik idéen
til at lave en festival: Aarhus Symfoniske
Orgelfestival - for orglet i Symfonisk Sal
i Musikhuset i Aarhus er et såkaldt symfonisk orgel, der er beregnet til at spille
sammen med et symfoniorkester. Der falder dog også andre koncerter og arrangementer af ved denne festival, og søndag d.
11. november kl. 16:00 får Mariager kirke
fint besøg fra Leipzig af professor Thomas
Lennartz, der giver koncert. I de følgende
dage er der så endnu et fint besøg fra Paris,
idet orgellæreren over dem alle - Eric Le-

brun - giver masterclass ved orglet i Mariager for studerende fra forskellige europæiske lande, og har man lyst til at overvære
lidt af sådan en undervisning, kan man kigge indenfor i Mariager kirke, mandag eller
tirsdag. Der er kaffe på kanden, storskærm,
så man kan følge undervisningen oppe ved
orglet og masser af aktive og passive orgelstuderende.

TV2 - ikke bandet - men stationen.

Det må have været en sand fornøjelse allerede at være etableret som popbandet TV2
og så sidde og se på, at DR’s monopol blev
brudt, og den nye kanal fik navnet TV2.
Nu om dage er TV2 - kanalen forstås - så
veletableret med regioner og det hele, at
regeringen gang på gang forsøger at se, om
ikke den kan sælge kanalen, men inden da
eksisterer den, og det gør TV2 Nords årlige
julekoncert også.

I år er optagelsen af koncerten henlagt til
Mariager kirke. TV (både monopolet og
den salgbare kanal) er voldsomt begejstret
for at lave billeder fra Mariager kirke. Bandet TV2 kommer ikke, men det gør nogle
fremragende musikere inkl. et stort flygel
og optagelsen finder sted torsdag d. 22. november kl. 19:30.
Det er TV2, der arrangerer koncerten og
står for alt - inkl. billetsalg. Yderlige oplysninger på bagsiden af dette blad.
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Ikke Black men Bach Friday
Æres den, som æres bør. Det er desværre
ikke min egen idé, men en af mine københavnske kollegaer, der sidste år arrangerede en “Bach-Friday”-koncert på dagen,
hvor verden går amok i forbrugerræs.
Der er en meget uhyggelig amerikansk
hjemmeside, som opregner, hvor mange
mennesker, der kommer til skade eller dør
på denne vanvittige dag. Indtil videre 10
døde og 111 alvorligt tilskadekomne, og
det tal vil vokse efter årets sorte fredag.
Så galt går det jo nok ikke i Danmark, men
i en verden, hvor stress er en folkesygdom,
har vi ikke brug for at stå i kø til mere eller
mindre ligegyldige slagtilbud, som vi i øvrigt selv financierer ved at betale mere for
varerne på andre tidspunkter.
Vi har brug for ro!
Og ro og mentalhygiejnisk musik er der på
programmet, når kirkens organist afholder
“Bach-friday” fredag d. 23. november kl.

20.00. Mens forbrugerverdenen går amok,
kan du gå i Mariager kirke og lytte en times
tid i det mest fredfyldte rum til 300 år gammel langtidsholdbar musik af ingen andre
end Johann Sebastian Bach. De larmende
trompeter og store klange er erstattet af
smukke inderlige orgelkoraler, der tvinger
kroppen og hjernen ned i gear. Kirken vil i
sagens natur være uoplyst - man kan ikke
holde Bach-Friday i halogenbelysning.
Programmet vil være at læse på kirkens
hvide mure. Træk stikket og lad roen falde
over dig.
Et kvartal består af 2160 timer
Et kvartal består af ca. 90 dage. En dag af
24 timer, hvoraf vi sover en tredjedel. Tilbage bliver i runde tal 1440 timer.
Jeg ved jo godt, vi skal både spise, motionere og læse kirkeblad samt andre ting,
som ikke behøver at blive nævnt her, men
der skulle nu gerne blive tid til lidt musik.

I en by som Mariager er der ganske få udbydere af levende musik. Færre udbydere
af den klassiske musik, som er så presset
og dog så uundværlig. Tag en rask beslutning og begiv dig afsted til en eller flere
af de fem arrangementer, kirken byder på
i dette kvartal.
Skulle du vælge at dukke op til alle fem,
er der stadig 1335 timer tilbage til groteske
amerikanske film, politik, TV2 (kanalen og
bandet), kirkegang og indkøb i mere eller
mindre hysteriske mængder fredag eller på
andre dage.
Af organist Mikael Ustrup

Måske et stearinlys eller flere, men absolut ikke
kunstig belysning. Ingen programmer, men
diskret uforstyrrende tekst på kirkens vægge.
Ro ro og mere ro.
Får du lyst til at ligge ned på en bænk, kommer
der ikke en kirketjener og skælder ud
(men husk at tage skoene af - tak).
Bach er den største komponist af dem alle.
Hans musik har holdt i århundreder, men vi har
næppe haft mere brug for den end nu.
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En sommerlugt af tjære, tang
og varme asfaltfødder,
en bænk i solen, klokkeklang,
en luftning under kjolen,
det er ved Gud en sommerdag,
en duft af Paradiset
før livet blev forliset.

En sommer at mindes

En kryddervind af plænegræs
og hø lagt af i striber,
en lykkelyd af legebørn
så langt fra skærm og skoler,
det er ved Gud en sommervind,
en lyd fra Paradiset
før livet blev forliset.
(KEL)
Ovenstående digt, som er del af en salme,
der synges hver søndag i juni af koret i Mariager kirke, beskriver særdeles poetisk og
præcist duft, atmosfære, farver, lyd, som
var vi i et paradis. – Det har vi vel nærmest
også næsten været – og stadig er her i starten af august – hvis vi tænker på skønne
sommerdage med sol, sommer og varme
(og for en stund glemmer, at det i høj grad
også har en bagside!) –
I starten af denne formidable sommer, som
sprang foråret over, nød vi jo det hele i fulde drag – og havde hele tiden den bagtanke,
at når der så endelig blev ferie for de fleste,
så var der nok ikke mere tilbage. – I vores
familie er vi hvert år en uge på Endelave
(hvor vi har boet som præstefamilie i 10 år,
før vi kom til Mariager) – og vi er der – hele
vores efterhånden store familie (der tæller
20 med kærester) i netop denne bestemte
uge – uge 30, hvor vore børnebørn er deltagere i et teaterprojekt. – I år tænkte vi,
at nu gik det nok i ”vasken” – bogstavelig
talt, for det kunne ikke passe, at det gode

vejr kunne vare ved fra maj og til august –
men det kunne det!! – Det er jo fuldstændig
formidabelt, at man sådan kan ”regne” (!)
med, at vejret bliver, som det forudsiges! I
alle de år, vi har været med til det teaterprojekt – og det er vist 15 år – har vi altid
siddet med ryst og bæven, når vi nåede til
fredag, og teaterstykket skulle opføres (for
500 tilskuere - beboere på øen, gæster og
så alle forældre og bedsteforældre) – for de
fleste år har regn og torden kappedes med
sol og tørvejr – og det kan kun lade sig gøre
at opføre stykket, hvis det er tørvejr, da det
foregår udendørs i skolegården, som er oplyst af diverse projektører, som ikke tåler
den mindste smule væde! – I år var der ingen nervøsitet – og da stykket var færdigt,
kunne vi beundre den fantastiske blodmåne
med den blodrøde Mars lige under, der lige
præcis var synlig, da alt lys var slukket –
Det var en sjælden oplevelse, som ingen af
os jo nogensinde får mulighed for at få igen
– Der var en vis ærbødig tavshed - -

Solsorteliv – og død
En tropenat i søvnløshed
og nattergaletriller,
en morgenmosekonebryg,
en sommerkukker tæller,
det er ved Gud vort sommerliv,
en drøm om Paradiset
før livet blev forliset.
En smag af nøgenbrunet hud,
hos den du fik for livet,
et koldt glas hvidvin på en strand,
en vingesang af svaner,
det er ved Gud lidt evigt liv,
en smag af Paradiset
før livet blev forliset.
(KEL)

Min fortælling her omhandler ikke de i salmen nævnte fugle, men derimod to sørgelige historier om den tapre og trofaste solsort.

I gårdhaven ved vores søns og svigerdatters
hus på Endelave er der en lille mur med et
udhæng – og her havde en solsort udset sig
et godt sted til at bygge rede.
Da vi kom dertil, var der unger i reden, og
forældrene havde meget travlt med at fordre – og varmt var det! Vores søn fandt så
på at stille en dyb tallerken op ved siden af
reden, så de kunne nippe, når de var tørstige – men solsortemor ville skam ikke nøjes
med at nippe. Hun lagde sig i skålen, bredte
vingerne helt, lukkede øjnene og nød det - Efter en stund gik hun igen på reden og
bredte sine – nu fugtige - vinger ud over de
små, så de heller ikke skulle lide for meget
i varmen. – Vi sad hver dag og nød synet,
ungerne var nu så store, at de kunne titte
op over redekanten - og de var fuldstændig
ligeglade med os.
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Snart var de flyvefærdige, og vi ventede
spændt på, hvornår de ville forlade reden.
En morgenstund ved 6 tiden hørte jeg en
vældig palaver af måger (vi bor tæt på vand
og havn, så det var naturligt, men det her
var tæt på) – Jeg tænkte ikke over det, før
vi op ad formiddagen pludselig opdagede,
at der var lidt for stille ved reden - - vi fandt
en af ungerne nede i haven, resten var øjensynlig ædt af de barske måger, og mutter og
fatter fløj søgende rundt - -

kragers vrede skrat, mens de flyver efter
den, så den hurtigt fortrækker. Vi tænkte, at
den havde forsøgt sig hos dem, men da vi
kort efter fik besøg, og de besøgende stillede deres bil, råbte de, om vi havde haft
massakre!
På jorden lå reden og en halvdød stor unge,
resten havde den åbenbart fået med sig - Jeg undres over, hvordan den er kommet
ind under det udhæng, men den har måske
holdt øje med de gamle og fulgt efter. Igen
fløj et forældrepar søgende rundt – men dagen efter gik livet videre – de havde gang i
en ny rede lidt længere inde ovenpå et andet
par ski – ak ja og ih ja - naturens gang - -

Tørke – og hvad deraf følger

Det er jo ikke til at komme udenom – at
snakke om den tørke! Det er jo ganske forunderligt at se, hvordan naturen ”forsvarer”
sig.

lukker rododendron sine blade – både i kulde og varme for at minimere fordampning,
men for deres vedkommende er det vist
ikke nok i år, da de har et meget overligt
rodnet. Jeg kan i hvert fald se, at mange af
de nye, vi plantede sidste år, lider en krank
skæbne, og de har da også fået lidt flydende
support. – Men det er jo på mikroplanet –
globalt er det sine steder katastrofalt – også
på vore breddegrader – og hvis vi fremover
skal have flere af den slags somre, hvilket
noget tyder på, må vi se at komme ud af
vores Tornerosesøvn.
Når jeg har kørt gennem det danske landskab – først med kornet stående på markerne klar til høst - og efterfølgende, når det er
høstet, så har jeg været ganske bjergtaget
af den fantastisk gulbrungyldne farve, der
skinner som gylden silke. De store runde
halmballer har et silkeagtigt skær, og de
høstede markers farve er næsten som solen
– virkelig et betagende syn!
Vi har i nogle dage haft besøg af en smuk
rå i vores æblehave – og lige nu, da jeg kigger ud af vinduet her ved ganske højlys dag,
står hun pludselig og kigger på mig – og
mine æbler!! – Hun må godt – vi får vist
nok - - -

Herhjemme i Mariager har vi altid solsorte
(og i år igen også en gærdesmutte), der bygger under udhænget af vores carport – godt
beskyttet inde i hjørnet ovenpå et par ski.
Da vi vendte hjem fra en uges ferie, kunne
vi se, at ungerne var ved at være flyveklare
- - En dag sidder vi på terrassen og hører
musvågen, der bor nede i skoven med sin
familie – den er meget tæt på, nærmest lige
ovenover os, men vi kan ikke se den, da vi
sidder under parasollen –Vi kan bestemt
høre, at den er her, for den udstøder sit meget karakteristiske skrig, der hurtigt efterfølges af de allestedsnærværende emsige
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Se blot på dette billede, hvordan træerne kaster grønne blade, som jo ikke er visne – og
de gør det for at minimere fordampningen
fra en kæmpeoverflade – på samme måde

En solsort synger gult og glad
i aftenblåets skygger.
Fra gavlens varme rødstensmur
går ekko af dens lykker.
Den synger i et sommer-nu,
er gudstemt klangbund også du,
så deler du dens glæde.
(KEL)
God eftersommer med brombær og
svampe!
Britt Lægsgaard

Nyt fra kirkegården
I sidste nr. af kirkebladet skrev jeg om det forår, som ikke kom, men en vinter der gik direkte over i sommer. Og jeg skal love for at
sommeren har bidt sig fast.
Det er meget begrænset, hvor megen regn vi
har fået hen over foråret og sommeren. Alle
planterne er mærket af tørken, og træerne er
for længst begyndt at smide bladene. På gravstederne ser det heller ikke for godt ud med
planterne, her ser man mange steder bladene
hænge og være indtørrede.
Thuja-hækkene kan heller ikke for godt tåle
denne tørke, de er begyndt at blive gule. Dog
kan jeg på vores kirkegård se, at vi nok har
gavn af vores store træer, som danner skygge for planterne på mange af gravstederne. På
gravsteder, der ligger i skygge en del af dagen,
er planterne ikke helt så hårdt ramt af tørken,
som planterne der står i fuld sol hele dagen.
Først til næste forår, når planterne skal til at

vågne efter vinteren og forhåbentlig komme
med nye skud, kan vi se, hvor hårdt planterne
er blevet ramt af tørken.
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Planter, der stikker rødderne dybt, klarer sig
bedre end dem, der har øver-liggende rodnet,
og nogle planter er også mere hårdføre end
andre.
Kirkegårdspersonalet har vandet, men kun
sommerblomsterne på de gravsteder, hvor vi
har aftale om plantning af sommerblomster.
Vi har også bestilling på anlæg af gravsteder,
hvor vi pga. tørken må udsætte tilplantningen,
til vi har fået en hel del regn, og jorden er blevet mættet igen.
Tørken og dermed brandfaren, har også gjort,
at vi måtte indføre forbud mod brug af levende
lys på gravstederne på kirkegården.
Det var lidt om sommerens tørke - og nu lidt
om de næste måneder.
Løvfald er jo startet lidt tidligt i år, så vi kommer også til at starte før med at samle løv.
Hækklipning startede vi med i forsommeren,
og den skal vi fortsætte med. De løvfældende hække plejer vi at klippe 2 gange om året,
mens der er nogle af de andre hække, som kun
skal klippes hvert andet år.
Så skal vi også i gang med grandækningen her
til efteråret, og med den sommer vi har haft, er
jeg spændt på, hvilken kvalitet gran vi kan få.
At vi kan få lige netop den kvalitet, vi gerne
vil arbejde med, er meget afgørende for, hvor
let vores arbejde med grandækningen går.

Her i sommerens løb har vi fået kirken kalket
og lavet småreparationer på den og klosteret.
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Graverbygningerne er også blevet kalket og
skal også have malet alle vinduerne.
I februar 2018 godkendte menighedsrådet en
vedtægtsændring vedr. betaling af årlige aftaler, og dette gælder gravsteder hvor gravstedsindehaver har lavet aftale med kirkegården
omkring renholdelse, forårs- og sommerblomster og grandækning.
Pt betales renholdelse forud og øvrige ydelser
er bagud betalt.
Fremover bliver betaling for forårs- og sommerblomster og grandækning også noget, der
bliver opkrævet forud.
Derfor vil der her i efteråret komme en opkrævning på forårs- og sommerblomster og
grandækning, på arbejde der er udført her i
2018. Regningen kommer til alle, der har årlig
regning på ydelser, der er aftalt med kirkegården.
I januar 2019 kommer den årlige opkrævning,
og denne gang på alle ydelser der er bestilt til
at skulle udføres i det kommende år (2019).
Så har der i medierne været meget omkring
usikre gravsten, og hvor der desværre i København blev dræbt en 2 årig dreng pga. en
gravsten, som væltede ned over ham.
Mariager Kirkegård vil foretage en kontrol
på privatejede og kirkegårdens egne monumenter, hvis der er umiddelbar indikation på,
at monumentet udgør en sikkerhedsrisiko for
medarbejdere på kirkegården, indehaveren af

brugsretten eller andre, der kan tænkes at færdes i umiddelbar nærhed af monumentet.
Dette sker ved, at der bliver lavet en trækprøve på hver enkelt gravsten, som er opretstående og højere end 60 cm over terræn.
Gravsten, som bliver vurderet ”ikke sikker”,
vil blive afmærket med afmærkningsbånd
(bolsjestribet bånd), og gravstedsindehaver
vil blive kontaktet og få en given frist til at få
sikret gravstenen.
Kirkegårdslederen

Vil du være kirkebladsuddeler?
Har du tid tilovers, og vil du gerne
gøre en frivillig indsats for din
sognekirke og hjælpe med at få
kirkebladet bragt ud til hele
sognet, så kontakt Erna Poulsen
som koordinerer
kirkebladsuddelingen,
på tlf. 60242057 eller en af
Kirkens præster.

Fra en kirkebladsomdelers dagbog

Denne artikel er modtaget fra Helle
Luxhøj Jensen, kirkebladsomdeler.

August:

Jeg følte mig som ”Den nye pige i klassen”,
jeg havde svært ved at finde ud af ruten, og
hvor mange blade der skulle i de forskellige
postkasser. Skulle jeg også lægge et kirkeblad i de postkasser, hvor der stod ”Reklamer, Nej tak”? Og Luther havde bestemt
ikke gjort det nemmere, for han skulle fejres, derfor skulle der lægges et afladsbrev i
hvert kirkeblad. Heldigvis mødte jeg mange
flinke borgere, der kunne hjælpe mig på vej
og bl.a. fortælle mig, at vandværket ikke behøvede et kirkeblad!
Jeg oplevede også hurtigt, at det er en ren
win-win situation- Jeg mødte den kæreste
hund, der ville snakke. Senere lå der en dejlig norsk skovkat på et dørtrin, det så ud,
som om den sagde: ”Her vogter jeg”.
Det blæste godt, som det gjorde den eftersommer, og til sidst kørte det hele lidt rundt
for mig med kirkeblade og gader, afladsbreve og postkasser. Jeg fik selv brug for lidt
aflad, for mon alle fik deres kirkeblad den
dag?

November

I min mail-indbakke lå der en dag i november en invitation til at deltage i en julefrokost
i Klosteret, fordi jeg var frivillig i kirken.
Jeg syntes, det var lidt pinligt at deltage, når

jeg bare havde været ude med blade en enkelt gang. Men heldet hjalp mig, for der kom
sandelig en ny portion blade, som jeg skulle
ud med.
Netop den dag vi var inviteret til julefrokost, nåede jeg min 2. runde. Det var sidst
på eftermiddagen, og jeg skulle skynde mig,
inden mørket faldt på. Det var regnfuldt, og
jeg havde nok at gøre med at passe på, at alle
blade ikke blev gennemblødte.
Den norske skovkat? Den sad på sit dørtrin
og lignede en ”druknet mus”
Efterårsstemningen var på sit højeste med
regn, rusk og flyvende blade fra træerne,
men jeg fik lige slået stemningen an til aftenens begivenhed, da de forskellige lyskæder
efterhånden blev tændt i tusmørket.
Julefrokosten? Det var rigtig hyggeligt.

Februar

På turen sidst i februar var jeg optimistisk og
spejdede meget efter forårstegn, mon lærken
var kommet eller hvad med viben? Men nej,
vinteren havde bidt sig fast, og jeg kunne bare
nyde småfuglene ved foderbrætterne, lidt vintergækker, og selv den norske skovkat var
trukket inden døre.
”Lidt kongelig har man da lov at være”, er der
et reklameslogan, der siger. Sådan følte jeg
det, da jeg gik ned ad en sidevej, hvor der stod
et flag ude ved hver postkasse, og der, hvor
der også var en flagstang, var flaget hejst.
Netop den kolde dag tror jeg, at jeg gik på
”Vimmersvej”, en pige kom hurtigt susende
ud i bare tæer og en tynd natkjole for at hente
sin telefon i bilen.
Lidt besværligt var det at styre blade, postkasser, lommetørklæder og vanter, men jeg tror
det hele kom de rigtige steder hen.

skøn tur. Heldigvis er der lidt landrute over
turen, så jeg kunne søge skygge i læhegnene i duften af syrener, hvidtjørn og gyvel,
alt imens stærene havde travlt med at samle
gåsebiller sammen til ungerne. Et par småpiger hyggede sig på ridebanen med hestene, og et andet sted spillede unge mennesker
badminton, mens tonerne fra radioen tonede
ud. Jeg følte mig hensat til min egen ungdom med transistorradioen og ”Efter skoletid” med Jørgen Mylius. Nogle steder sad
der folk på terrasserne, og jeg kunne høre
bestikket klirre mod tallerkenerne og dufte
aftenens menu.
Den norske skovkat var blevet opgraderet til
at ligge henslængt i skyggen på en pude i en
kurvestol.
Atter engang måtte jeg putte et par fugtige
blade i postkasserne, det var dog ikke fra
hverken regn eller vandflasken, men håndsved.
Mine fødder i sandalerne var blevet godt
støvede af turen op og ned ad grusvejen, så
jeg fik lige en lille prædiken med på vejen.
Skærtorsdag vaskede Jesus sine disciples
fødder og han sagde til dem at de/vi skal
gøre ligeså. Tilgive os selv, og hinanden.
Nu vil jeg se frem til mange flere oplevelser
og 6,250 kilometers motion.

Maj

Det var en af de dage i maj, hvor vi hver dag
satte varmerekord, så jeg ventede til først på
aftenen med at gå ruten. Det blev en sjælden
21

Nyt fra Birgittaforeningen

Forundring, var refleksionsordet, som

Midsommervandringen med Jørgen Kruse
blev også et af de gode sommerminder, vi
har i erindring. Her gik turen igen langs
med Mariager fjord, men denne gang var
det ikke Adam og Eva, han fortalte os om,
men derimod Møllehaves fortælling om
dyrene i Noas ark, som dengang alle længtes efter ”tørre-vejr”. Denne fortælling fik
på en måde så også sat tingene lidt i perspektiv med den sommer, som vi oplever
nu her i år.

Annette Klattrup introducerede for sin pilgrimsgruppe, da de her i begyndelsen af
august vandrede videre ud i naturen langs
med fjorden fra Mariager mod Hobro.

Glade pilgrimme i klosterhaven .

Orkideer fra pinsevandring gennem Kastbjerg Ådal.

Inspiration til netop dette ord hentede hun
ikke kun fra den svenske biolog Stefan Edmann, som fortalte om ”Omsorg for skaberværket” i klostersalen d. 27. april, men
hun henviste her også til Jobs bog, med
følgende citat:

Sommerens aktiviteter blev dette år indledt
med Pinsevandringen fra Sem kirke, hvor
vi - efter en andagt med sognepræst Inge
Cicilie Poulsen – havde en fin vandring
gennem den smukke Kastbjerg Ådal, inden
vi besøgte Henrik Kristensens lille museum, hvor han viste rundt og fortalte om sin
spændende samling.

”Spørg dog dyrene, lad dem belære dig,
spørg himlens fugle, de skal give dig svar,
eller se til jorden, der kan lære dig,
og lad havets fisk fortælle dig det”.

I forbindelse med kirkens morgensang har
vi fra Birgittaforeningen også medvirket
med en lille vandring efter andagten, og vi
håber at dette stemningsfulde tilbud også
fortsætter næste sommer, så det på sigt kan
blive en tradition til glæde for såvel turister
som fastboende. (Personligt lærte jeg i den
forbindelse også en ny morgensalme.)
Denne sommer fik vi også besøg fra Viborg
Pilgrimscentrum, idet man herfra – som
optakt til en planlagt rejse til Vadstena i
Sverige – ønskede at få fortalt lidt om Sct.
Birgitta, og hertil er ”Munkenes lille skov”
den bedste kulisse, man kan ønske sig.

Sine egne personlige refleksioner over ordet Forundring videregav hun til os derefter således:
”Jeg forundres,
forundres og glædes
glædes over synet
synet af det spinkle græsstrå
græsstrået, der bærer en dugperle
dugperlen, der spejler sig i lyset
i lyset som kommer fra solen
solen, som skænker os stråler
strålerne, der gør livet værd at leve.
Annette Klattrup 2018
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Gæster fra Viborg Pilgrimscentrum i Munkholm.

Aftensang og pilgrimsvandring
De sidste par år har der gennem
sommeren været arrangerede
velbesøgte morgensange med
efterfølgende korte vandringer.
Nu er tiden kommet til at
prøve aftensang med
forudgående vandring.

Torsdag den 1. november
kl. 19:00
Midsommervandringen langs
Mariager fjord med Jørgen Kruse.

Denne rejse kan vi nu glæde os til at høre
om på Birgittaforeningens årsmøde, idet
formanden for Viborg Pilgrimscentrum,
Steen Rasmussen, her vil fortælle om indtryk fra turen, som så måske kan inspirere

vores forening til igen at arrangere en rejse
til Vadstena i 2019, hvor det så er 5 år siden,
at vi besøgte vores svenske ”moder-by”.
Birgittaforeningens årsmøde finder i år sted
i klostersalen d. 26. okt. kl. 19.00, hvor alle
er hjertelig velkomne.
Vil gerne afrunde dette lille indlæg med
denne keltiske bortsendelsessalme, som vi
traditionen tro sendte Anettes pilgrimme
afsted med i søndags.
Må din vej gå dig i møde
og må vinden være din ven,
og må solen varme din kind,
og må regnen vande mildt din jord.
Indtil vi ses igen, må Gud holde
holde dig – i sin hånd.

er der aftensang i
Mariager kirke. Her vil vi synge
nogle af de skønne og stemningsfulde aftensalmer, og der
vil være et kort ord til refleksion.
Hvis man ønsker at deltage i den
forudgående vandring, er
mødestedet torvet ved Himmerigs Plads kl. 18:30
Aftensangen og
pilgrimsvandringen foregår i
samarbejde med
Birgittaforeningen

På gensyn til årsmødet d. 26. oktober.
Med venlig hilsen
f. Birgittaforeningen
Helga Moos Iversen
Vadstena klosterkirke
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TV2 Nords julekoncert optages i Mariager kirke
torsdag d. 22. november kl. 19:30
Medvirkende:

Jens-Christian Wandt, tenor & konferencier
Andrea Pellegrini, mezzo-sopran
Andreas Birk, violin
Alexander McKenzie, klaver
Jakob Lorentzen, orgel & klaver

Billetter á 195 kr. via billetten.dk

FAMILIEGUDSTJENESTER – NOGET FOR JER?

Familiegudstjeneste er Mariager Kirkes tilbud til familier – her foregår det på børnenes præmisser, og gennem
spændende fortællinger fra bibelen, hvor ordet sjældent står alene… lærer vi om Gud og Jesus, og hvad det har
med os at gøre! Efter familiegudstjenesten er der gratis fællesspisning i Klostersalen og en aktivitet til børnene.

Efterårets tre familiegudstjenester er:
September:

Onsdag den 26. kl. 17:00

Oktober:

Onsdag den 24. kl. 17:00

November:

Onsdag den 21. kl. 17:00
Foto: Colourbox

