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Mine køreture til Mariager har i lang tid har
været præget af vejarbejdet med de nye cykelstier. Det har betydet fartbegrænsning,
hensyn til vejarbejderne og dage med lysregulering.
Det bliver dejligt, at cyklisterne kan færdes
mere trygt mellem Mariager og Hobro.

Jeg cykler faktisk aldrig mere. Sidst, jeg
havde en cykel, spiste vores geder sadlen,
så det blev ikke rigtigt til mere cykling.
Næste gang, jeg anskaffer en tohjulet, skal
den i alt fald ikke parkeres så tæt på sultne
dyr. Måske ender det med at blive en tandem.

Præstens klumme

Jeg må indrømme, at jeg ikke interesserer
mig for cykelsport, men dette års Tour de
France måtte jeg alligevel følge lidt med i.
Danmark var jo i den grad med. Dels begyndte cykelløbet i København, dels vandt
Jonas Vingegaard.
En masse danskere festede både i Danmark
og i Paris. Kronprinsen og statsministeren
var også troppet op. Det var fantastisk.
Men det, jeg særligt vil huske, er det håndtryk, som Vingegaard og hans konkurrent,
Tadej Pogacar, gav hinanden.
Først ventede Jonas Vingegaard på Pogacar, som havde et styrt, og dernæst, da han
var nået op til Vingegaard, gav de hinanden
hånden. Det blev et stærkt symbol på god
sportsånd.

At vente på hinanden og at give hinanden
hånden er på mange måder også det, der
kendetegner det gode liv, som udspiller sig
mellem os almindelige folk.
På livsvejen har vi forskellige tempi til forskellige tider, måske også et styrt i ny og
næ.
De første kristne kaldte sig ikke ’kristne’
men ’De, som følger vejen’, og omgivelserne omtalte den nye bevægelse som ’Vejen’.

Jesus havde jo sagt om sig selv, at han var
’vejen, sandheden og livet’. Der var altså
ræson i betegnelsen af de kristne.
At leve betyder at være på vej, i proces og
i bevægelse, men det er ikke hele sandheden. Vi oplever også, at vi må stå stille, at
vi må hvile os – det kan være to skridt frem
og et tilbage.
Tiden går, den temporale tid er ikke nådig,
den venter ikke på nogen, den går bare. Vi
forsøger som regel at følge med, men vi har
brug for hviletider – og som det vigtigste:
At have følgeskab.
At opleve at andre mennesker venter på os,
og at en anden rækker hånden ud, giver mening. Så bliver vejen både bedre og sjovere.
God tur!
Sognepræst Edith Mark
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Hvis man har en venskabsmenighed, kan
man få mange spændende oplevelser. Det
er spændende at komme på besøg – men
det er mindst lige så sjovt at få besøg. Der
er også udfordringer og etiske overvejelser
forbundet med det at være rig kontra fattig.
Penge kan blive et tema i mange sammenhænge.
Jeg vil fortælle om besøg her i Danmark
af den tanzaniske venskabsmenighed, som
kirken i Rødding-Løvel-Pederstrup har
haft i mange år. Som præstens kone må jeg
selvfølgelig tage godt imod vore gæster.
De gange, vi har haft besøg, har gæsterne
boet både hos os og rundt om hos folk i menigheden. På den måde oplever de forskellige steder og mennesker, og flere af os får
fornøjelsen som værter. Vores gæster har
også ønsket at være indlogeret nogle stykker sammen, så de har haft hinanden at tale
med indimellem - og sikkert moret sig og
undret sig over os stive danskere. Helt generelt, så har vi igen og igen oplevet glæde
og masser af humor hos vores afrikanske
venner. Der er altid grin i luften.
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Vi laver udflugter, så vi kan vise Danmark
frem. Gæsterne skal selvfølgelig også præsenteres både i kirkerne og hos konfirmanderne og fx på plejehjemmet, hvor vi fik
en overraskelse. De har altid nogle traditionelle afrikanske sange, som de optræder
med. Så tager de trommerne frem, og det
udløser automatisk dansende rytmer. Men

Kirken i Verden

denne gang trak de pludselig bastskørter
frem og gav den hele udtrækket. De gamle mennesker tabte spontant undermunden
og blev begejstrede. Jeg ved ikke, om hele
optrinnet var lavet for at drille os lidt med
vores forbudte fordomme om afrikanere og
vores identitetspolitiske kvababbelser. Det
var vist omvendt woke.

der de at bygge på en ny kirke dér. Nu er
der 12-14 kirker foruden såkaldte missionsområder.
Den unge evangelist gik efter anvendelige
døbefonte, og han fandt mange i genbrug.
Da vi afleverede vores venner i Karup Lufthavn, hvorfra de skulle flyve til Kastrup og
videre hjem til Tanzania, viste det sig, at
deres bagage havde markant overvægt.
Luftkaptajnen blev tilkaldt, og vores gæster fik lov til at flyve med overvægt uden
af betale ekstra. Så er det godt, at man i
Tanzania kan ’nøjes’ med en sovseskål. De
tunge danske døbefonte af granit ville have
været noget bøvl.
Edith Mark

På trods af deres økonomiske fattigdom
medbringer de altid mange gaver. Jeg har
fået de fineste kjoler og masser af kaffe og
jordnødder.
Vi har altid en tur til Danmissions Genbrug,
hvor vores gæster får lov til at forsyne sig.
Engang på sådan et besøg viste det sig, at
en af de unge mænd (netop udpeget til at
være evangelist derhjemme i Kasheshe)
gik meget målrettet efter blanke metalskåle
– jo mere de skinnede des bedre.
Forklaringen kommer her:
Da vi i 2005 blev venner med menighederne i Kasheshe, Tanzania, var der fem kirker, som var fælles om én præst og nogle
evangelister. Men støt og roligt er antallet
af kirker og menigheder vokset. Det sker,
dels fordi flere kommer til de eksisterende kirker, og dels fordi mange flytter ud og
opdyrker nyt land. Når der er tilstrækkeligt
mange mennesker i et nyt område, begyn-

Børn & Unge

Babysalmesang

Konfirmander og Fyrkat

I efteråret har vi igen et tilbud om babysalmesang. Vi opretter hold, når der er tilstrækkelig med tilslutning – overvej det og
tal eventuelt med din mødregruppe, om I er
flere, der har lyst til være med.

Igen i år inviteres alle provstiets 7. klasser til en konfirmanddag på Fyrkat, hvor
vi skruer tiden tilbage til 900-tallets Danmark.

Babysalmesang er for dig med en baby i
alderen 0-6 mdr ved forløbets begyndelse.
Vi mødes i Munkesalen, der ligger lige ved
siden af kirken i klosterbygningen.

Eleverne bliver pilgrimme, og igennem dagen kommer de via forskellige poster til at
opleve overgangen fra asetro til kristendom
i Danmark.

Her synger, leger, laver vi remser og hygger os i en nær og nærværende stund.

Kære elev i 5. klasse!
Mariager Kirke vil gerne invitere dig med
til nogle spændende og sjove dage i jagten
på den forsvundne nonne, Hilleborg – en
jagt fyldt med grin, udfordringer og gåder.
Jagten vil føre os til den højeste kvist og
den dybeste kælder, inde og ude – og helt
i skoven.
Hvis du vil med på eventyr i jagten på Hilleborg - så er det nu, du skal melde dig til!
Vi glæder os til at se dig!
Abbedissen, Moder Edith, og
Abbeden Fader Jacob

Tilmelding sker til præst Edith Mark:
em@km.dk
For nærmere info - kontakt underviser Lotte Langkjær: 20820514 / lottelangkjar72@
gmail.com
Det varer hver gang 30-40 minutter. Herefter drikkes en kop kaffe/te over en hyggesnak, hvis man har tid og lyst.
Selvom man kommer ind midt i forløbet,
kan man sagtens få noget godt ud af det.
Det er gratis, og alle er velkomne. Man opfordres til at købe et rasleæg og et tørklæde, som skal bruges i undervisningen. Kan
købes på stedet. Et sæt koster 60 kr.
Læs mere på kirkens hjemmeside.

Det foregår henholdsvis den 21. og 22.
august. Eleverne får direkte besked fra
skolen.
Provstiets præster, frivillige fra de forskellige sogne og Fyrkats egne folk trækker i
uldne kostumer på de forskellige poster,
som eleverne skal forbi.
Hvis du har lyst for at være frivillig og få
en spændende og lærerig dag, så kontakt
enten Edith eller Jacob.

Tid:

Tirsdag d. 4. til fredag den 7. oktober
fra efter skoletid til kl. 16:00 alle dage
Torsdag fortsætter vi dog indtil familiegudstjeneste kl. 17, hvor
juniorkonfirmanderne deltager.
Efter familiegudstjenesten er der
fællesspisning
Mødested: Klosteret over for kirken
Seneste tilmelding: Mandag den 3. okt. til:
Edith på tlf.: 40452950 / SMS/ em@km.dk
eller
Jacob på tlf.: 21441054 /SMS/ jdkr@
km.dk.
(PS: Det er ikke et krav at deltage alle
dage.)
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En udnødvendig unyttig historie fra det uvirkelige liv

Med min bedste vilje har jeg aldrig snydt
nogen. Drillet ja - været sarkastisk - ja
- men sådan rigtig snydt i ond vilje - aldrig.
Jeg er sådan set heller ikke rigtig blevet
snydt. I kærlig sjov ja - men med ond vilje: nej.
På en eller anden måde har jeg haft årvågenhed nok til at slå bremsen i, hvis
nogen ville snyde mig, og sådan bør det
jo være. Behandl andre som du gerne
selv vil behandles (vel vidende at masser
af mennesker er så psykisk komplicerede, at mit udsagn hurtigt kan modsvares
- men i den ideelle verden - ja).
Jeg har skrevet artikler i dette blad siden
1996, og jeg lover jer, at denne artikel vil
være den mest nyttesløse og ligegyldige.
Blottet for saglig information - og den
eneste morale, når du når til enden, er:
Sådan skal man ikke gøre!
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Døsig
Jeg har haft sommerferie. Dejligt. Faktisk
lykkedes det mig - IKKE at åbne min arbejdsmail en eneste gang i ferien, selvom
jeg altid er ret nysgerrig på, hvad der ligger
og gemmer sig i mailen af opgaver vedr.
koncerttilbud, og hvad mails nu ellers byder på, når man er en lille organist i en lille
købstad med roser.
Men det skete i de dage, at organisten igen
skulle tilgå sin arbejdsmail og se - ned fra
skyen kom bunker af mails som en anden
nedstigende ærkeengel.
Kender du det, at man har været oppe for at
forrette det, som mennesker i min alder tit
gør et par timer, før de helst ville, og man
er faldet i søvn igen. Så kan man sove tungt
og drømme vanvittigt og være helt groggy,
når man endelig står op til en kop ”nu-skal-

jeg-på-arbejde-igen-efter-lang-tids-ferie”kaffe.
Sekretæren har ferie
Sådan siger man, når svindlere bruger
sommerferien til at ringe rundt og spørge
vilkårlige mennesker i vilkårlige firmaer,
om de vil have den samme aftale, som de
havde sidste år.
Der er danskere, der er blevet millionærer
på telefonbogssnyderi, men det er vist ikke
så populært et snydeemne mere.
Da jeg var barn, lavede vi nytårsløjer. Min
ultimative laven løjer var at vende gadeskiltene på hovedet i villakvarteret i Skagen. Vi, der gjorde det, var dog så retskafne, at vi skruede dem korrekt på allerede
1. januar før frokost, inden nogen voksne
eller kommunens gadeskilteansatte fattede,
at vi havde haft dem vendt om. Relativt
harmløst.
Nu om dage laver ingen unge mennesker
nytårsløjer. Vi behøver ikke længere at
være ængstelige for vores aflagte juletræer, postkasser eller skraldespande. De unge
mennesker har travlt med at bryde ind i
nationalbanken eller danske bank (og så
behøver de jo heller ikke komme ud i decemberkulden).
Taget på sengen - og dog
Det ligner ikke mig, men da bunkerne af
mails raslede ind i min mailboks efter ferien, kom der en mail fra sognepræsten. Om
jeg ville hjælpe ham med en tjeneste, for
han havde lidt for travlt til selv at gøre det
(vi har altså mange tjenester i øjeblikket, så
det kunne da sagtens være sandt). Og jeg
ville skam gerne hjælpe hr. sognepræst.
Så jeg skrev en SMS til ham: ”Skriv” skrev jeg. Han skrev ”?????????”, for han
anede ikke, hvad det handlede om.
Sekretæren havde ferie, og en eller anden

havde lavet en fiktiv mailadresse og angivet navnet som Jacob Duevang Krogh Rasmussen (et navn så langt, at der næppe er
mange andre, der hedder det).
30 sekunder så var det snyderi afsløret, og
dog får man ikke mere sjov, end det man
selv eller andre laver, så jeg skrev straks
tilbage til den falske sognepræst.
Lad os lege legen
Min kone synes, jeg er skør (det ser jeg
som delvist positivt), men jeg skrev tilbage til den fiktive sognepræst, hvad jeg dog
kunne hjælpe ham med. Jeg ville egentlig gerne have set reaktionen, hos den jeg
skrev med. Han (eller hun for hunner kan
også være uærlige) må have tænkt: En dum
organist i fælden.
Han (hun) ville gerne have mig til at tage til
Bilka eller Føtex eller Rosengårdscentret
og købe for 3500 kroner gavekort, som jeg
så skulle skrabe og derefter sende koderne
til vedkommende, så ville jeg få mine penge senere, når hr. sognepræsten fik tid.
Katten og musen
Jeg er lidt imponeret over, hvor dum jeg
kan være på skrift, når jeg nu ellers synes,
at jeg er ret velformuleret i det virkelige liv.
Men vi var ikke i det virkelige liv.
Jeg skrev, at jeg ikke vidste, at man kunne skrabe gavekort - for derefter at få en
udførlig vejledning i, hvordan man gjorde
det. Jeg fandt også ud af, at det er ligegyldigt, om man skraber med en tier eller en
tyver. Jeg holdt vedkommende hen med, at
jeg så først skulle skaffe mig en tier eller
en tyver, for jeg havde ingen mønter, men
man kan åbenbart også skrabe med andet
end mønter. Det vigtigste var, at gavekortene hastede.

Hyggeprojekt
Konen syntes stadig, at jeg var skør, men
jeg fik ordnet lidt husligt og lidt have og
skrevet den ene vanvittige besked om,
hvorfor det ikke var muligt for mig lige nu
at købe de gavekort. Bl.a. kunne jeg ikke
finde en bus til Rosengårdscentret i Odense, men man lod mig forstå, at Føtex var
lige så godt. Nu er der jo heller ikke en
Føtex i Mariager, og der gik noget tid med
mails og forviklinger, inden jeg for alvor
havde forstået, at det var ligegyldigt, hvor
jeg købte gavekortene. Jeg måtte dog forstå, at det hastede rigtig meget. Og så meget havde jeg forstået.
Det er ikke svært
Det er ikke svært at oprette en falsk e-mail
eller give sig ud for at være en anden. Der
er sikkert flere i Danmark, der hedder Mette Frederiksen, men garanteret kun en, der
har en mail i statsministeriet.
Mailen, der sendte ubegavde phishing-mails til mig, hed: jdkr.mariagerkirke@outlook.com, og det meste af det ser
tilforladeligt ud, bortset fra at det ikke er
sognepræstens e-mail.

Script
Man må ikke sende mange mails ud ad
gangen. Gør man det, er det spam, og så
lukker nogen din mailkonto. Så skulle du
have over 300 fætre, du lige vil sende en
hyggebesked til, så lad være! Grænsen for
de fleste mail-udbydere er 300 mails af
gangen.
Man kan dog betale en bunke penge og få
lov til at sende mere end 300 mails ud af
gangen, og det er der mange virksomheder,
der gør, men fordi der er betalt, så er det
ikke længere spam. (GDPR er dog et forsøg på at få nogenlunde hæderlige forhold
i en verden, der indbyder til humbug og
svindbuk).
Nu gad jeg ikke lege længere
Så jeg laver en lille stump kode på min
computer, der sendte en mail til vores
svindlende ven, og i mailen stod der bare
”svindler”.
Fidusen er, at når mails sendes fra et script,
gælder grænsen på 300 mails ikke længere,
så jeg sendte lige 10000 (læs: ti-tusinde) ligegyldige nonsensmails til vores ven - der

sikkert var fra Odense, eftersom han/hun
havde nævnt Rosengårdscentret i Odense
og ikke City2 i Taastrup. (Det skal fynboer
ikke tage ilde op, der er brodne mail- og
telefonbogssvindlere over hele landet).
Virker det?
Jeg hørte ikke rigtigt mere. Gavekortene
hastede ikke så meget længere, og måske kun måske - blev vores svindlende ven lidt
bleg, eftersom jeg underskrev alle mails
med ”Rigspolitiet”.
(Jeg blev i hvert fald selv lidt bleg, da jeg
fik en fartbøde for at have koblet ud 60 meter for sent og dermed trillet ind i et stykke
med marker til begge sider med 67 km. i
timen i stedet for 60).
Bare betal og betal selv
1200 danske dask! Bare betal. Lad i hvert
fald være med at snyde og prøve at få andre til at betale, så risikerer du bare 20000
mails underskrevet af Interpol!
Af den hæderlige organist

Mariagerfjord Korskoles julekoncert - 11 december 2022
Endnu er december og jul langt væk, men billetterne til koncerten i
Mariager kirke kan allerede købes fra 1. november på place2book.
Skynd dig at sætte kryds, de bliver hurtigt udsolgte.
Få en oplevelse af de helt smukke og kom i julestemning med Mariagerfjord Pigekor, Juniorkor, Spirekor, Minispirekor, Juniordrengekor og Drengekor.
Søndag d. 11. december 2022, kl. 15:00 og kl. 19:00 i Mariager
Kirke, Billetter kan købes på place2book fra d. 1. november.
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Formiddagshøjskolen

Så er vi klar med et spændende program
igen!
Formiddagshøjskolens foredrag begynder
kl. 10:00 - men man kan drikke en kop kaffe allerede fra Kl. 9:30.
Kl. 11:00 er der smørrebrød, hvorefter
foredragsholderen besvarer eventuelle
spørgsmål. Vi slutter ca. kl. 12:00.
Man betaler 60 kr. ved indgangen (inkl. 2
stk. smørrebrød og kaffe). MobilePay kan
bruges.
Vi synger hver gang fra Højskolesangbogen, og der er tid til at snakke med sin nabo.
Vel mødt!
Styregruppen for Formiddagshøjskolen

Program for efteråret 2022:
6. september
Er man død, når man er kold?
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Bennedict Kjærgaard, professor ved Hjerte-lungekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, er ekspert i at genoplive
folk, der er frosset ihjel. Benedict fortæller om sit arbejde og sin forskning. Uanset
hjertestop, lysstive pupiller og hvor kold
kroppen er, forsøger lægen og hans hold fra
Aalborg Universitetshospital at genoplive
mennesker, som er frosset ihjel. I forskningen har Benedict brugt både flyvende
grise og hjemmeudviklet udstyr for at nå
så langt.

20. september
Det digitale massemenneske menneskeværd i ensomhedens tid.

Leif Fabricius - vestjyde, tekstforfatter,
entertainer og foredragsholder- kommer
for at gøre os klogere på alder. ”En sund
sjæl i et sundt legeme” hedder det, og det er
selvfølgelig idealet, men vi kommer ikke
uden om at kroppen med alderen pålægger
os visse begrænsninger. Det er selvfølgelig
irriterende, men et uundgåeligt livsvilkår,
hvis man ellers er så heldig at blive gammel
nok. Der findes ingen medicin imod det …
og dog!! Et positivt livssyn og en sund humoristisk sans er i hvert fald en glimrende
modgift, når tidens tand gnaver løs.

Michael Böss - forfatter, skribent og lektor
emeritus ved Aarhus Universitet. Vi skal
høre om betydningen af samtale, nærvær
og opmærksomhed i en tid med voksende
ensomhed.
Engang var hunden menneskets bedste
ven, i dag er det mobiltelefonen! Der findes ikke mange, der for alvor ønsker sig
tilbage til tiden før computeren, internettet
og mobiltelefonen, men de skærme, der er
kommet ind i vores dagligliv, har ikke gjort
os klogere på livet eller bragt os nærmere
på hinanden. Foredraget er et forsvar for
samtalen, nærværet, sansningen og opmærksomheden.

1. november
2 år ved slædepatruljen Sirius

4. oktober
En sund sjæl i et sølle skrog

Rasmus Mannerup Jørgensen fortæller om
det krævende optagelsesforløb til Slædepatruljen Sirius, og vi bliver klogere på
Slædepatruljens arbejde i verdens største
national park. Rasmus tager os med på en
tur til Nordøstgrønland og fortæller om to
år i Sirius.

15. november
Sødisbakkes historie krydret med
hverdagsfortællinger

Har vi ikke alle brug for
en løbemakker ind i mellem?

Jeg er sikker på, du kan komme i tanke om en periode af dit liv, hvor du
kunne have haft brug for en løbemakker. Altså en at følges med, mens
du skabte de forandringer i dit liv, som du ønskede dig. Det kan være,
du havde brug for hjælp til at ”komme ud ad døren”. Det kan også være,
du havde brug for én til at heppe på dig eller vende dine tanker med
undervejs. En som kunne se nye perspektiver på ruten, mens du selv
var kørt fast.

Jeg taler naturligvis i billeder, men pointen er den samme: Vi kan alle – i perioder af vores
liv – have ekstra brug for hinanden!
Gurli Vestfal, medarbejder på Sødisbakke
gennem 45 år, og Ulla Larsen, kustode på
Sødisbakkes museum, fortæller om vores
store lokale institution for udviklingshæmmede voksne. Meget er sket gennem årene.
Synet på udviklingshæmmede har ændret
sig - dermed også arbejdet og institutionen.
29. november
Juleafslutning

I Folkekirkens Familiestøtte arbejder vi for at normalisere, at familielivet ikke altid er
ligetil, og at vi kan have brug for nogen at vende familielivets små og store spørgsmål
med. Har du helt almindelige spørgsmål som: Ser mit barn for meget skærm? Går tonerne
for højt herhjemme? Hvordan får jeg den mindste til at sove? Hvordan får jeg børnene til
at hjælpe til? Sætter vi for få grænser? Sætter vi for mange grænser? Var stuearrest den
rigtige beslutning? Ja, så er du i vores målgruppe, og du er ikke alene.
Vi kommer ikke og fortæller nogen, hvordan livet skal leves, men vi kan tilbyde brede
skuldre, store hjerter, varme hænder og nye perspektiver gennem vores frivillige forældrevenner. Vi kan også tilbyde praktisk støtte som et pusterum i en travl hverdag. Savner du
fx et måltidsfællesskab, mere udeliv, et ekstra sæt hænder til tvillinger eller en hånd med
de hjemlige rammer, står vi klar til at hjælpe.
Tøv ikke med at kontakte mig - den lokale koordinator - for en uforpligtende snak om,
hvordan vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for ”en løbemakker”.
Du kan læse mere på www.folkekirkensfamiliestotte.dk

/Line Neve Christensen
Mail: LNC@km.dk Tlf. 24 76 17 91

Dåbsklude i Mariager kirke

Julehygge og musikalsk underholdning
med ’De gode Mænd.

Vi er 7 frivillige, der mødes onsdag i ulige uger fra kl. 10 til 12 i klostret, hvor vi strikker
og hækler dåbsklude. Du er meget velkommen til at deltage - og du skal bare møde op og
være med. Du kan ringe til Anna Rousing Hadsund på 24240516.
Vi får en god snak, mens vi strikker og hækler og får besøg af præsterne, og vi drikker
kaffe eller the hver gang.
Du kan måske også anvende strikning og hækling til at slappe af i din hverdag. Vores
dåbsklude bliver brugt, hver gang der er dåb i kirken.
Anna Rousing Hadsund
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September

Gudstjenesteliste

Siden sidst

04. kl. 10:00

12. søn. efter trinitatis
Friluftsgudstjeneste i
Klosterhaven med efterfølgende sommerfest

Matthæus 12,31-42

JDKR

11. kl. 10:00

13. søn. efter trinitatis

Matthæus 20,20-28

EM

14. kl. 17:00

Familiegudstjeneste 5. års
Dåbstræf

18. kl. 10:00

14. søn. efter trinitatis

Johannes 5,1-15

JDKR

25. kl. 10:00

15. søn. efter trinitatis
Høstgudstjeneste med
efterfølgende auktion

Lukas 10,38-42

EM

02. kl. 19:00

16. søn. efter trinitatis
Musikgudstjeneste

Johannes 11,19-45

JDKR

06. kl. 17:00

Familiegudstjeneste

09. kl. 10:00

17. søn. efter trinitatis

Markus 2,14-22

EM

16. kl. 10:00

18. søn. efter trinitatis

Johannes 15,1-11

JDKR

23. kl. 10:00

19. søn. efter trinitatis

Johannes 1,35-51

EM

30. kl. 10:00

20. søn. efter trinitatis

Matthæus 21,28-44

KEL

Oktober

November

JDKR & EM

JDKR & EM

21. søn. efter trinitatis
Alle helgens søndag

Matthæus 5,13-16

EM

13. kl. 10:00

22. søn. efter trinitatis

Matthæus 18,1-14

EM

16. kl. 17:00

Familiegudstjeneste

20. kl. 10:00

Sidste søndag i kirkeåret

Matthæus 11,25-30

JDKR

27. kl. 10:00

1. søndag i advent

Matthæus 21,1-9

JDKR

04. kl. 10:00

JDKR

Begravede og bisatte
Carlo Eigil Christensen
Magda Holm født Nielsen
Hobro Søndre kirkegård

Østre kirkegård, Roskilde

Randi Thomsen
Ingeborg Sørensen født Andersen
Linda Christensen født Nielsen
Niels Rasmussen
Nørager kirkegård

Lone Sørensen

Kristrup kirkegård, Randers

2. søndag i advent

Lukas 21,25-36

EM

JDKR = Jacob Duevang Krogh Rasmussen EM = Edith Mark KEL= Knud Erik Lægsgaard

Plejehjemsgudstjenester - Fjordvang
30.09 kl. 10:00 v. Jacob Krogh Rasmussen
21.10 kl. 10.00 v. Edith Mark
25.11 kl. 10:00 v. Jacob Krogh Rasmussen
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Eddie Jensen

Kirsten Eleonora Palmquist født Nielsen

06. kl. 10:00

December

Døbte

Vilfred Hørsted Helweg
Valdemar Verner Skovgaard Errebo
Emily Rehn Kokholm
Elias Studsgaard Mortensen
Valder Bjerregaard Risdahl
Oscar James Zamora Agerup
Laura Dolezal
Sebastian Pochep
Aske Roed Meilgaard
Rio Kastrup Piilgaard Casco
Lilli Bjerre Kristensen
Vilje Worsøe Juul-Olsen
Vigga Winther Lundgaard

Kirkebil
Det er muligt at bestille kirkebil til

følgende gudstjenester:
21/8 - 25/9 - 16/10 & 18/12
Ring til: Fjordens Taxa på 98 57 57 10
Bestilling senest kl. 12:00 om fredagen.

Ruth Irma Domino født Sørensen
Jimmy Johan Killian
Heinor Quist Jensen
Tina Berg Cramer født Sørensen
Randers Nordre kirkegård

Helle Vibeke Friis
Anne Marie Skøtt Brock født Andersen

Andre aktiviteter

Tony Klitta Jepsen
Anne Marie Møller Greve
Finn Taarnborg Larsen
Martin Hall Bendtsen
Bjarne Ottesen Sørensen
Asta Kristence Skiellerup Blom
født Skiellerup
Trine Engberg Gade født Møller
Marie Nielsen født Christensen

Viede

Charlotte Møller Greve &
Thomas Boysen
Ellen Wang Ræstad & Morten Iversen
Nathalie Dahl Jeppesen &
Anton Vest Thomsen
Trine Engberg Møller &
Kristian Lindhard Gade
Alexandra Marie Rehn &
Christian Kokholm Malling Sørensen
Cecilie Kjærsgaard Kofoed &
Jesper Stokbæk
Kathrine Nygaard Frandsen &
Martin Kjær Sørensen
Selma Björk Hermannsdòttir &
Casper Bjerrum Jensen
Mathilde Lykke Sørensen &
Thomas Seekjær
Maibrit Collett &
Mickey Lars Nygaard

September

04. kl. 10:00
06. kl. 10:00
13. kl. 18:00
20. kl. 10:00
20. kl. 17:00
22. kl. 19:30

Friluftsgudstjeneste og Sommerfest
Formiddagshøjskole
Menighedsrådsmøde
Formiddagshøjskole
Aftensang
Foredrag om Smertensmanden

Klosterhaven
Klostersalen
Klostersalen
Klostersalen
Munkesalen
Klostersalen

02. kl. 19:00

Kirken

04. kl. 10:00
04.-07.
05. kl. 19:30

Musikgudstjeneste, medvirk. Annette Bo
Nielsen, sopran og Klosterkoret		
Formiddagshøjskole
Juniorkonfirmand, tilbud til 5. klasse
Koncert, Kaare Norge

09. kl. 10:00

Mød Verden Vandring, efter gudstjenesten

Kirken

11. kl. 17:00

Aftensang

Munkesalen

25. kl. 18:00

Menighedsrådsmøde

Klostersalen

27. kl. 19:00

Årsmøde i Birgittaforeningen

Klostersalen

01. kl. 10:00
15. kl. 10:00
15. kl. 17:00
17. kl. 19:00
19. kl. 16:00
20. kl. 10:00
22. kl. 18:00
29. kl. 10:00

Formiddagshøjskole
Formiddagshøjskole
Aftensang
Foredrag m Iben Krogsdal, Birgittaforeningen
Sangkoncert, Tirilil: 3 sopraner og orgel
Menighedsmøde efter gudstjenesten
Menighedsrådsmøde
Formiddagshøjskole, Juleafslutning

Klostersalen
Klostersalen
Munkesalen
Klostersalen
Kirken, entré
Klostret
Klostersalen
Klostersalen

Oktober

November

Klostersalen
Klostersalen
Kirken, entré

Maria Lynge Nielsen &
Morten Bisgaard Munk

Velsignede

Glennie Erbillor & Ivan Lund Laustsen

Anne Clara Bøgh Hadsund &
Nick Brinck Bøgh Hadsund

Pernille Bjerregaard Thomsen &
Jonas Munkholm Kristensen

Trine Christensen &
Morten Christensen

Trine Bundgaard Øbo & Mads
Bundgaard Øbo

Trine Larsen & Lars Brunsgaard Poulsen
Jackie Bergmand Hansen &
Poul Haurdahl Mikkelsen
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Mariehønen
Havet er blåt ved Grønne Strand
og bølgerne små og lune;
dels i sandet og dels i vand
flyder mennesker brune.
Solen er gul ved Grønne Strand,
og himlen er himmelblå;
fjernt horisonten jeg øjne kan,
og brisen blæser jeg på.
Pludselig ser jeg en lille klat rødt
duve på vandfladen blå.
Er det en dråbe fra én, der har blødt,
slynget på må og få?
Nej, en mariehøne i nød
driver modløs i vand;
jeg tar den op – den er ikke død –
bærer den varsomt på land.
Benene spræller, den snapper sit vejr,
ryster så vingen og letter,
takker mig venligt for mit besvær,
kurs mod Vorherre den sætter.
Den havde troet så skråsikkert på,
den kunne gå på vandet;
det faldt den virkelig svært at forstå
grænsen, den havde sandet.
Tryg ved sin viden, livsglæde-stemt
stiger den op imod blået,
mærker sit rette element,
klarheden, den har fået.
Vandre på vandet er ikke, Marie,
hverken for dig eller mig.
”Giv os vort daglige værd!” skal du sige.
Det er den farbare vej.

Vibeke Guldberg Madsen
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Digte & collager

Igennem rigtig mange år har Vibeke Guldberg Madsen skrevet digte, og hun har også
lavet illustrative collager til mange af digtene.
Vi er blevet beriget af alt dette i kirkebladet
– og det takker vi dig for, Vibeke!

Sorg

Sorgen har mange ansigter, og vi har vores
forskellige måder, hvormed vi lever med
sorgen. Der er ikke en bestemt opskrift på,
hvordan det gøres bedst. Men trods alt er
det for de fleste godt at have mennesker
omkring sig, der vil lytte.

Af forskellige grunde kan vi mangle lyttende ører - eller vi har brug for andre ører
end de sædvanlige. Måske er der så mange hensyn … måske er familie og venner
også i sorg. Dødsfaldet er måske så længe
siden, at andre mener, at sorgen nu burde
være passé.
Hvis du har mistet og sørger - og overvejer,
om en sorggruppe er noget for dig, så er du
velkommen til at kontakte mig for at høre
nærmere på em@km.dk eller ring til mig
på tlf.: 40 45 29 50.

Nu er mange af digtene og collagerne udgivet i en ny bog: Digte og collager. Af Vibeke Guldberg Madsen. Forlag: Kahrius.
ISBN: 9788771534177
Vibeke siger:
”Digtene er skrevet gennem mange år i et
forsøg på at gengive den verden, der omgiver os, årstidernes forløb, højtiderne,
naturen, vi lever i og med, myterne, lignelserne, der beskriver vores menneskelige tilværelse, og indimellem har jeg flettet
små humoristiske indfald for at skabe en
balance mellem alvor og letsind. Det har
ligget mig på sinde at skildre ligevægten i
tilværelsen ved at bringe mange forskellige
situationer i spil. Jeg mistede det meste af
min hørelse, da jeg var 30 år, og mine digte
erstatter den musik, jeg ikke længere opfatter på samme måde, som andre mennesker
er i stand til.”
Læs Vibekes bog!

Læs mere på kirkens hjemmeside.
Med venlig hilsen Edith Mark
Sognepræst i Mariager

Kaare Norge spiller koncert i Mariager Kirke
den 5. oktober kl. 19:30.

Guitaren og musikken har været Kaare Norges faste følgesvende, siden har var 10 år
gammel.
Mange kender Kaare Norges elegante og virtuose fortolkninger af Bach, Carl Nielsen,
Chopin og andre klassiske komponister.
Ved denne koncert spilles et flot repertoire fra hans seneste album” Amoroso ”og ikke
mindst et bredt spekter af spanske og klassiske værker fra hans store bagkatalog af
indspilninger.
Kaare Norge har komponeret alle numrene med kærlighed til guitaren og musikken, og hans stykker leder ofte tanken
hen på ro og eftertænksomhed.

Billet 150 kr. + gebyr på 10 kr.
OBS: Købes direkte på nettet via link:
https://billetsalg.kirkekoncerter.dk/?s=mariager
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Det har været en meget blandet sommer
rent vejrmæssigt. Der har været knastørt,
så vi har været ude og vande sommerblomsterne, som kirkegården har plantet
på gravstederne, og så har der sidst i juli
og først i august været så voldsomme regnbyger, at vi har været nødt til at ”samle”
stierne op igen. De voldsomme regnbyger
har skyllet dybe render i stierne, som vi har
jævnet ud igen, så ingen kommer galt af
sted.

Hvis man går tur på kirkegården, kan man
om sommeren se nogle områder, hvor der
ikke bliver slået græs så tit. Vi har igennem
mange år kun slået græsset på skrænterne et par gange om året. Der kommer jo
mange fine blomster der, hvis planterne
får lov til at komme med blomsterstilke
og til at springe ud. Vi har lavet et område
mere, hvor planterne får fred til at komme
i blomst.
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Nyt fra kirkegården

Vores gamle benzindrevne røde lad-truck
på kirkegården har vi måttet tage afsked
med. Det kneb efterhånden med, at den
var stærk nok til at køre på de mest stejle
stier på kirkegården, og der blev efterhånden også for mange reparationer på den. I
stedet har vi fået en ny grøn El-truck, som
er rigtig fin til vores opgaver på kirkegården. Bl.a. med vanding af blomsterne på
gravstederne har det været godt at have
el-trucken, da den kan komme ind på mange af de smalle stier, så med en palletank på
el-trucken og en trykvandspumpe har det
været så nemt at vande blomster.
Her i efteråret står den så på klipning af
gravstedshækkene. De stedsegrønne hække bliver klippet hvert andet år, hvor vi tager halvdelen af kirkegården et år, og året
efter kommer den anden halvdel. De løvfældende klippes 2 gange om året.
Derefter kommer så tiden for at samle blade. Det er et stort arbejde med alle de store
træer, vi har, men træerne pynter, og det
er rart, som ansat på kirkegården, at have
nogle træer at gå i skygge ved, når der arbejdes på kirkegården.

Vi skal også have gravstederne gjort klar til
grandækning. Vi starter med grandækningen i uge 43, og er færdige ca 1-2 uger inde
i december måned.
Kirkegårdsleder Kirsten Nygaard Fabricius

Klosterhaven

Hen over sommeren har havefolket mødtes
flere gange for at holde haven i en præsentabel stand. Desuden har vi lagt nyt tagpap
på brændeskjulet nede ved bålpladsen. Der
er også blevet plads til et nyt brændeskjul
ved siden af det gamle, således at vi kan
undgå at blande vådt og tørt brænde.

fint og godt træ. Med denne ”ansigtsløftning” håber vi på, at bålpladsen fremover
vil blive brugt flittigt – både af konfirmander og andre, der benytter klosterhaven.
Vi har ryddet lidt op omkring den mindesten, der ligger ved stien op til pavillonen.
Vi håber på, at kunne få Jacob til at oversætte den latinske indskrift, så vi evt. kan
sætte et lille skilt op med denne information.

Aftensang

Aftensang i samarbejde med
Birgittaforeningen
Vi mødes på følgende tirsdage
kl. 17:00 i Munkesalen:
20.09.2022 kl. 17:00. EM
11.10.2022 kl. 17:00: JDKR
15.11.2022 kl.17:00: EM
Fra kl. 16:15 vil der være
mulighed for hyggeligt samvær
og kaffe inden aftensangen.

Vi er også i gang med at skulle renovere
bålpladsen, som har set lidt miserabel ud
de seneste år. Det er meningen at planere terrænet, hvor bålpladsen er og lægge
noget sand/grus som underlag. Rundt om
bålpladsen skal der så opsættes 6 rustikke
bænke, hvortil der er indkøbt noget rigtig

Desværre har vi ikke billeder med folk, der
arbejder, men til gengæld et billede hvor vi
nyder kaffen efter dagens indsats.
Med venlig hilsen
Kaj Ove Steffansen
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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.
KEL
Denne ordlyd – Vild med vilje - ser man efterhånden oftere og oftere – og nogle gange
er den ”mere ægte” end andre. Jeg tænker
her på, at man af og til ser, at nogle sætter et
lille skilt ved deres have, fordi de ikke lige
har fået fjernet noget ”ukrudt”, som det jo
hedder. Jeg har et meget selektivt forhold
til ”ukrudt” – det har jeg vist før beskrevet
i disse spalter. Hvis jeg synes, en plante er
smuk, så får den lov at stå, selvom det ikke
lige er det sted, jeg havde tænkt mig, og på
den måde overtager naturen sommetider et
område med en plante, som går sine egne
veje, men det lærte jeg først hen ad vejen.

Denne skønne gule blomst, som er en lysbladet skovsolsikke (har jeg fundet ud af!)
stod i mit (kommende)staudebed, da jeg
”overtog” stedet heroppe i skovhaven for
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Vild med vilje

mere end 20 år siden. Jeg forsøgte at udrydde den, fordi den ikke skulle være lige
netop der, men den var vedholdende. Jeg
endte med at grave dem op – de sad dybt i
jorden - og plante dem foran sommerfuglebuskene, fordi de to farver klæder hinanden
- gul og lilla. Nu breder de gule sig på et
kæmpeområde – ud på stien – mellem rosa
rogusa og ind mellem sommerfuglebuskene – det er mageløst – også selvom det ikke
er ”ukrudt”, for det agerer som sådan.
Vi har nogle gode venner her i byen, der
kommer fra Eritrea, og vi hjælper gerne
hinanden på mange måder. Berhane, som
er uddannet tømrer nu, har et stykke jord
her hos os (vi har jo nok af den!), hvor han
dyrker forskellige grønsager og urter. Vi
havde været væk nogle få dage, og da vi
kom tilbage, mødte vi ham ganske mistrøstigt ved sit urtestykke – rådyrene havde
ædt det halve af hans have!! Vi stod længe
og ærgrede os, og da vi gik tilbage til vores
hus, så vi, at i vores urtehave havde de ædt
bønner og rødbeder ned til - ja intet!!! – Vi
overbeviser os selv om, at vi elsker de rådyr, som nu har boet på matriklen i nogle
år – og bliver ved med at vende tilbage og
spise og hygge sig – men nu har vi bestemt,
at vi vil hegne nogle af de afgrøder, som vi
gerne selv vil have lidt fornøjelse af!!
Just hjemkommet fra ferie i 14 dage på
Endelave (nogen siger, vi selv er ude om
det, når vi er væk så længe!), er det første syn, der møder os, de afbidte hosta, der
står langs vejen helt ned til huset – det skete også sidste år! – De står ganske fint og
når også at sætte blomsterknopper, som vi
glæder os til – men nej, de bliver også spist
– og man kan jo ikke hegne hele nedkørslen til huset, så vi må vist leve med at nyde
dem den første tid, hvor de står smukt med
deres stærke grønne og spættede blade. Jeg

vil nok grave nogen op og sætte i krukker
– og så håbe, at de ikke også finder dem - Andre år har de jo spist mine hortensia og
juleroser (de har været indhegnet de senere
år!), men hortensia er der så mange af, så
det går, hvis de nupper et par skud.

Der er mange dyr og fugle, der trives i vores skovhave, og vi nyder dem, selvom vi
ikke er ene om fordelingen af afgrøder – Vi
har et skønt augustæbletræ, og det bærer
mange æbler – et år så vi vores rå stå og
ryste træet, så æblerne faldt ned, så hendes

lille rålam kunne spise - - Forleden dag var
der kun faldet et enkelt stort æble ned, og
da min mand ville hente det, kom et egern
ham i forkøbet – det pilede hen til æblet,
tog det i munden og pilede af sted igen –
så kunne han have det, kunne han!! – Ret
morsomt var det - -

Min mand elsker alpevioler- det gør jeg
også i et vist omfang, men når de bliver
trælse at se på, fordi der ikke længere er
knopper, men ”bare” grønne blade, ja så har
jeg lyst til at fjerne dem - - Jeg ved godt, at
der kommer nye knopper - med tiden – men
de er kedelige at have i vindueskarmen. Jeg
foreslog min mand, at vi kunne sætte dem
udenfor (det var vinter, men så måtte de
se, om de kunne klare det – så var det jo
ikke mig, der ”slog dem ihjel”!). Jeg satte
dem et lidt beskyttet sted i skovkanten– og
glemte alt om dem. For nogle dage siden
så jeg noget glimte rødt i det høje græs, der
er i skovkanten – og her stod de små yndige alpevioler i fuldt flor – så nu ved jeg,
hvad jeg gør af dem fremover, når de bliver
kedelige - Vild med vilje – ja, det skulle fotoet til
højre gerne illustrere! – I foråret fræsede
vi en stribe jord på 4X50 meter og tilsåede

med en skøn vildblomstblanding, og her er
så det smukke resultat. Det er nok lidt en
tilsnigelse at kalde det vildblomstblanding
(endskønt alt jo fra en start har været vilde
blomster), for mange af dem kan jo også
findes i de frøposer, vi køber i Brugsen,
og mange af dem er tilførte arter. Når jeg
nævner det, er det fordi disse arter ikke har
samme tiltrækning på vore hjemlige insekter, fordi de ikke er ”gearet” til netop den
slags planter. – Min lille strimmel vildtblomster er således mest for synets skyld,
men heldigvis har vi andre planter i skovhaven, der er gode for insekter.
Vi har en del hyld, og jeg har for nylig læst
en rapport om forskellige planters betydning for insektlivet, og her er hyld en vigtig
plante, hvor mere end 30 arter er afhængige af den- En anden (ofte forkætret fordi
den breder sig VILDT) er brombær – og
den har vi mængder af i år. Den er en uhyre vigtig vild plante, og den besøges af op
til 130 forskellige arter. – I samme rapport
stod, at hortensia, som jo er elsket og meget
udbredt, kun bruges af 7 insektarter, da den
også er en indført plante, der ikke ”passer”
til vore insekter. Det giver stof til eftertanke --- for jo færre insekter, jo mindre føde
for fuglene. Det er jo ikke en ny problematik, men jeg blev virkelig opmærksom på

det, da jeg i rapporten læste, at antallet af
blomsterbestøvende insekter er faldet med
60% de sidste 20 år – det er jo virkelig ganske grumt.

Vild med vilje – ja, det er i vores sammenhæng med vilje, men vi må også erkende,
at det er en ”god undskyldning” for at lade
noget af vores 2 tdr. land store skov og –naturgrund forblive lidt mere vild natur end
tidligere, lade græsset vokse nogle steder
og lade den skønne skvalderkål blomstre,
som den vil rundt på matriklen – skøn er
den jo i fuldt flor og sund er den også i morgenjuicen.

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
God sensommer!
Britt Lægsgaard
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Hvad Smertensmanden rummede: Kristus på hjul?

Foredrag 22. september kl. 19:30,
i Klostersalen.

Mariager Kirkes to senmiddelalderlige
træskærerfigurer af Smertensmanden og
Kristi Grav har i forbindelse med konservering på Nationalmuseet været genstand
for en række spændende tekniske undersøgelser, herunder røntgenfotografering, endoskopi, dendrokronologisk datering samt
farve-arkæologisk analyse.
Kunsthistoriker ph.d. Hans Henrik Lohfert
Jørgensen, lektor ved Aarhus Universitet, beretter torsdag den 22. september kl.
19:30 i klostersalen om undersøgelsernes
resultater, og hvad de kan fortælle os om
middelalderens billedbrug i birgittinernes
kloster, tidens religiøse skikke samt animerede optrin i Mariager.

Mariagerfjord kirkehøjskole

Højskoledagene finder sted i Hobro kirkecenter med start kl. 10:00.
Pris kr. 50,-. Der serveres kaffe fra kl.
9:30.
Lørdag d. 10. september:
”Folkekirke, brugerkirke, kirke i mission”. Et sociologisk blik på Folkekirken
v. Hans Raun Iversen, lektor emeritus i
teologi v. Københavns universitet. Lise
Rosendahl: Viseforedrag om sladderens
historie.
Lørdag d. 19. november:
”Den ortodokse kirke”. Historisk foredrag v. Hanne Christiansen. Den ortodokse kirkes liturgi v. Ole Bent Larsen.
Anders Tranholm-Bjerg, sognepræst
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Når mennesker mødes

Hver gang en sommer igen kommer dragende,
dvælende, farende hen,
er det, som kom man i dybet af dagene
hjem til sin hjemegn igen.
Linjerne fra Piet Heins digt ”Sommerens ø”
poppede op, da jeg skulle skrive til kirkebladet. Men når de læses, er den skridende,
summende, susende sommeren så småt ved
at drage videre. Helt slut er det dog ikke.
Vi har stadig noget af dens glød i os og kan
desuden se frem til et spændende efterår.
Allerførst skal vi opleve det første politiske
folkemøde i Europa. Det bliver interessant
at tage imod folk fra nær og fjern. Birgittaforeningen tilbyder tre korte vandringer,
hvor der vil blive fortalt om Den Hellige
Birgitta og Mariagers Birgittinerkloster og
-kirke på engelsk, tysk og dansk.
Vi kan jo kun gætte, men jeg tror, det ville
have glædet Birgitta med en sådan festival.
For hun var både svensker og europæer.
De sidste 20 år af sit liv levede hun i Rom
for at få pavens tilladelse til at stifte en ny
klosterorden. Til næste år kan vi fejre 650
året for hendes død, og vi kan stadig lære
af hende. Blandt andet kan vi lære at det
aldrig er forgæves at mødes, at tale sammen, at dele håb og drømme. At det nytter
at kæmpe. At handle. Fem år efter sin død
blev Birgittas klosterorden endelig godkendt.
Besøg fra Maribo
Efter at moderklosteret i Vadstena var oprettet, var det meningen, at der skulle bygges klostre over hele verden. Danmark fik
2 klostre. Det første i Maribo, det andet i
Mariager. Den 19.-21. september får vi besøg af Birgittaforeningen i Maribo.
Vi kender ikke det endelige program for
dagene, men tirsdag den 20. september kl.
17:00 er der fyraftenssang i Munkesalen,

hvor vores gæster er inviteret med. Kom
gerne allerede kl. 16:15 og få en kop kaffe
og en snak med vores gæster.
Der vil også være fyraftenssang d. 11. oktober og d. 15. november. Hver gang kl. 17.

Årsmøde
Torsdag den 27. oktober kl. 19:00 afholder Birgittaforeningen årsmøde i Klostersalen. Lise Palstrøm, der er sogne- og pilgrimspræst i Grøn Kirke i Aarhus Stift, vil

Mød verden med åbent sind for fred
og dialog
Der sker noget, når mennesker mødes. Det
ved de i Danmission. I forbindelse med
Danmissions 200 års jubilæum blev der
lavet oplæg til medvandring med mennesker i Tanzania, Cambodia, Mellemøsten
og Myanmar.
I samarbejde med Thyra Smidt og Preben
Andersen er Birgittaforeningen vært ved
en sådan ”Mød Verden Vandring” søndag
den 9. oktober. Der bliver to vandringer.
Den ene på 3 og den anden på 7 km.
Vandringen begynder med gudstjeneste i
Mariager kirke kl. 10:00.

Lise Palstrøm sogne-og pilgrimspræst,
Grøn Kirke i Aarhus Stift

krydre aftenen med et aktuelt foredrag.
Mød Iben Krogsdal
Torsdag d. 17. november kl. 19:00 inviteres vi indenfor i en salmedigters univers.
Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal vil
i sit foredrag ”Den indre sangskat” fortælle
om hverdagsliv på godt og ondt ud fra nogle af sine salmer. Vi skal høre om livskriser, små opstandelser. Om livet i magt og
afmagt, om menneskeskæbner og tanker,
der ligger bag hendes salmer. Undervejs
skal vi synge, og der vil også blive tid til
spørgsmål.
Læs mere på www.Birgittaforeningen.dk.
Birgittinerinder fra Sankt Birgitta Kloster i Maribo.

Birgittaforeningen / Grethe Holmriis
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Sommerfest og
Friluftsgudstjeneste
søndag den 4. september
kl. 10:00
Traditionen tro begynder årets sommerfest
med en festlig friluftsgudstjeneste i Klosterhaven.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært
for lidt godt at spise og drikke, og der vil
være hygge og fællessang.
Man er velkommen til selv at medbringe
klapstol og/eller et tæppe til friluftsgudstjenesten.
Skulle det være for koldt eller regne, flyttes
gudstjenesten og sommerfesten indenfor i
Kirke/kloster.

Familiegudstjenester
Onsdag den 14. september
kl. 17:00

Høstgudstjeneste
Søndag den 25. september
kl. 10:00

Denne dag fejrer vi efterårets første familiegudstjeneste og femårs dåbsjubilæum
for alle de børn, som er blevet døbt i Mariager kirke i 2017.
Dåbsjubilarerne modtager en særlig invitation med posten, men gudstjenesten er
for alle familier. Efter den børnevenlige
gudstjeneste er der gratis fællesspisning i
klostret og mulighed for en tur i kirketårnet, skulle nogen have mod til at bestige de
mange trappetrin med deres forældre.

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.
Efter gudstjenesten er der auktion til fordel for Mariager Kirkes julehjælp af alle de
flotte ting, som menighed og byens forretninger donerer.
Under auktionen vil der være kirkekaffe.

Torsdag den 6. oktober kl. 17:00 og onsdag den 16. november kl. 17:00 holder vi
også familiegudstjenester med efterfølgende fællesspisning og hygge.
Ønsker I at få en invitation på mail om næste familiegudstjeneste, så kontakt enten Edith eller Jacob på
mail eller sms. Ellers følg med på Mariager kirkes
facebookside.

Husk et kryds i kalenderen d. 20. november

Her afholder menighedsrådet det årlige menighedsmøde efter gudstjenesten, der starter kl. 10:00.
Vi håber, der er mange, der har lyst til at deltage i mødet. Det er spændende og nødvendigt at få jeres
synspunkter og ideer med, når vi skal løfte arbejdet i menighedsrådet. Vi byder, som vanligt, på frokost.
I år vil omdrejningspunktet for vores oplæg til debat være de første ord i det værdigrundlag, menighedsrådet har
vedtaget: Mariager Kirke – fællesskabets kirke.
Når vi kigger på fællesskabets kirke i det samfund, vi lever i, kunne emnerne være: Kirkens diagonale arbejde, en grøn og bæredygtig
kirke, hvad samler vi ind til og hvordan, venskabsmenigheder og meget andet.
Har du et emne, du synes kunne være aktuelt, vil vi gerne høre fra dig. Du kan bare snakke med eller skrive til en fra rådet.
Vel mødt
Eva Elmose, Formand

