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I tiden som følger efter….

11. marts 2020 er en dato, jeg tror, mange af
os ikke kommer til at glemme. Vi kommer i
hvert fald ikke til at glemme, hvad der skete
– for den 11. marts var dagen, hvor statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark
ned på grund af Corona! Jeg var selv blot
ni dage tidligere kommet hjem til Danmark
efter mit ophold i Hong Kong i forbindelse
med min studieorlov, hvor jeg undersøgte, hvordan de lokale kirker i Hong Kong
forholdt sig til de store folkelige protester,
som prægede Hong Kong sidste år. I Hong
Kong havde Corona allerede sat sit uhyggelige præg på samfundet længe inden 11.marts. Byens livsnerve, undergrundsbanen, var
halvtom. Der var ingen mylder
i gaderne, som normalt i storbyen, der rummer mere end 7
millioner mennesker – og alle
havde masker på, når de forlod
deres hjem, også jeg. Minderne om SARS epidemien i 2003
skræmte, men medvirkede også
til, at Hong Kong iværksatte et
effektivt modsvar mod Corona,
som selv i skrivende stund har
holdt antallet af smittede og
døde langt under dansk niveau.
Jeg oplevede også lukkede kirker og aflyste
gudstjenester – og iagttog med slet skjult
hovedrysten de forskellige præsters mere
eller mindre heldige forsøg udi den svære
kunst at afholde onlinegudstjenester samt
teologiske diskussioner, om bl.a. altergang
kan være online og dermed mangle det
fysiske nærvær og alligevel være en ”rigtig” altergang. Jeg vidste endnu ikke, at de
lukkede kirker og alt det, der følger med,
også skulle blive min egen virkelighed (og
jeres)! Det gør jeg nu! – og det har stillet
helt nye udfordringer til vores kirke - både
Folkekirken som organisation, men også

lokalt her i Mariager Kirke. For hvilken
kirke ville vi være, hvis vi bare lukkede
ned, drejede nøglen og ventede på bedre
tider? Hvilken rolle har vi så overhovedet at spille? Hvilken rolle tilkender vi så
evangeliet? I Mariager lavede vi nye tiltag.
Vi præster gik online med korte refleksioner/prædikener, der kom et påskebanner
op foran kirken med budskabet: ”Glædelig påske” sammen med ni stationer langs
den store allé på kirkegården, hvor man
gennem QR-koder både kunne høre påskens salmer, tekster, bøn og velsignelse,

når nu påskens gudstjenester var aflyst, og
for børnene var der et løb gennem påskens
fortælling. For er der noget, vi som kirke
bør reflektere over i denne coronatid, så er
det, hvordan vi er kirke, når vores normale
rammer er lukkede, og vi ikke længere kan
lukrere på, at i, kære menighed, kommer
til os – til gudstjenester og arrangementer,
men at vi som kirke skal komme til jer!
Men denne Coronatid har ikke kun fået
mig til at stille spørgsmålet: Hvilken kirke
er vi? I Hong Kong oplevede jeg, hvordan
menigheden gik sammen og trådte til. Der
blev indsamlet penge til hjælp for mindre

bemidlede (indkøb af masker var en stor
udgift for mange), og medlemmer af menighederne mødtes også – i behørig afstand
- og delte gratis håndsprit og masker ud til
folk med behov og hjalp på anden måde,
hvor det var muligt. Hos os i Mariager ved
jeg, at der er ringelister, morgenvækning,
indkøbshjælp og mange, som tilbyder
hjælp. Nogle af tilbuddene har altid været
der, og nogle er opstået pga. Corona – men
hvad når Corona er væk igen? Står vi så
stadigvæk sammen – eller står vi bare på
afstand?
Hvem er vi som kirke og
hvem er vi som menighed?
Det er to spørgsmål, jeg fik
en forsmag på under mit ophold i Hong Kong, og som
jeg mener, at vi som menighed, menighedsråd og
præster her i Mariager skal
stille os selv i den tid, som
følger efter Corona. Det ved
jeg i hvert fald, at jeg vil
gøre, og jeg håber, at I også
vil gøre det - sammen med
mig. Tænke over hvilken
glæde vi har af kirkegang
og fællesskab? Hvorfor har
vi savnet det? Hvilke værdier ligger der i
evangeliet og kirken, og hvordan får vi sat
dem i fokus, så vi ikke bare det øjeblik,
kirken bliver åbnet på ny, og ”hverdagen”
kommer igen, vender tilbage til ”plejer”,
men reflekterer og tager ved lære af de erfaringer og overvejelser, vi alle har gjort,
så både kirken og vores menighed kan gå
styrkede ind i tiden, som følger til gavn for
os selv, vores kirke og ikke mindst også til
gavn for evangeliet.
Af sognepræst Jacob Krogh Rasmussen
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Hilsen i denne COVID-19 tid fra jeres
venskabsprovsti i Dereham, England

Kære venner
På opfordring vil jeg fortælle lidt om den
nuværende situation for de engelske kirker.
Vores kirker har været lukket for gudstjenester siden den 27. marts, og derfor har
vi siden da været nødt til at finde på alternative måder af fejre gudstjenester sammen på – nogle mere succesfulde end andre. Vi er gået online og har pudset vores
hjemmeside af, oprettet en Facebook side
og er begyndt at lave online-gudstjenester.
Mange ældre i menigheden har dog ikke en
stabil adgang til internettet eller er ikke så
vant til online-mediet, så til dem tilbyder vi
prædikener og bønner på papir. Selvom vi
ikke kan mødes i vores kirkebygninger, ej
heller besøge hinanden hjemme, skaber de
forskellige tiltag alligevel en ægte form for
menighed og fællesskab.

I de mindre landsbyer har forskellige frivillige grupper iværksat, at de, som er isoleret
i deres hjem eller har svært ved at komme
i supermarked, kan få hjælp til indkøbene.
Mit håb er, når vi igen kan forlade vores
hjem, at vi fortsat holder fast i denne genopdagede glæde ved det fællesskab, som
trives i landsbyerne, at vi kan fastholde
det sænkede tempo i dagligdagen, som

COVID-19 medfører og værdsætte mødet
med hinanden. Mennesker i hele verden er
afskåret fra deres familie, venner, arbejde,
og det føles til tider ganske uvirkeligt. Jeg
forestiller mig, at det er den samme situation hos jer? Det er, som om hverdagen er
sat på pause.

Vi deltager også i fællesbøn med de andre
kirkesamfund i Dereham og omegn, og vi
præster beder også sammen via ZOOM
(Online kommunikation lig FaceTime el.
Skype). Det er begyndt at gå op for os, at
denne situation kan vare længe. Derfor er
den anglikanske kirke også på landsplan
begyndt at tilbyde råd og vejledning i brugen af onlinemediet. Deltagelse ved begravelser og bisættelser er begrænset, og alle
dåb og vielser er aflyst. Når denne tid er
ovre, vil det uden tvivl ikke være muligt
blot at vende tilbage til hverdagen, som den

var – der vil nødvendigvis bliver en form
for overgangsperiode.
Den morgen, jeg skrev denne artikel, læste
jeg Markus 12,29-31: ”Jesus svarede: ’Det
første bud er: Hør Israel! Herren vor Gud,
Herren er én, og du skal elske Herren din
Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl
og af hele dit sind og af hele din styrke.
Dernæst kommer: Du skal elske din næste
som dig selv. Intet andet bud er større end
disse’.”
For mig opsummerer disse vers det hele. Vi
skal elske Gud, fordi Han elskede os først.
Nu er det tid til, at vi i kærlighed trækker os
tættere sammen, for at bede for hinanden,
lytte til hinanden og lære af hinanden.
Jeg håber, at vi må være i jeres bønner, som
vi beder for jer.
Må Gud forsat velsigne jer og lad os se
frem til, at vi endnu engang kan mødes og
fejre vores fællesskab.
With love in Christ, Rev. James Rosie

FAIIHHOPELOVE
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Nyt fra menighedsrådet

Efter godt 2 måneders Coronanedlukning
skal vi finde en ny hverdag, stadig med restriktioner og forebyggelse af smitte.

Hvordan skal Mariager kirke virke
fremover?
Hvilke tanker gør du dig om Mariager kirkes fremtid? Både på kort sigt, men også
de næste 4 år.
Orienteringsmøde/debat afholdes
tirsdag 9. juni kl 19 i Mariager kloster
Vi gør status og bringer sidste nyt. Glæder
os til også at se dig.
Praktikken finder vi ud af i dagene op til underlagt Coronasituationen.
Følg med på hjemmesiden eller opslag på

Konfirmander, der venter på
konfirmation

1. marts forsikrede jeg konfirmander og
forældre, at konfirmationerne nok skulle
gå efter planen – men jeg blev klogere og
beklager - det blev anderledes!
I skrivende stund planlægger vi, at ’corona-konfirmanderne’ får de sidste forberedelsestimer i august og september (der
kommer besked via skolens Aula). Vi kan
lige nå at mødes igen, få talt om konfirmationen og samlet lidt op på forberedelsen.
Og så er vi klar til konfirmation.

tavler ved indgange.
15. september kl. 19 er der valgforsamling,
Her sammensættes det nye råd for de næste
4 år.

(Loven gør det dog muligt, at der efterfølgende
kan udløses et afstemningsvalg ved indlevering
af en liste med kandidater og stillere.)

Har du lyst at være med i fællesskabet om
at få Mariager kirke til at være sognets kirke med tjenester og aktiviteter, der skaber
glæde og nærvær?
Så mød op eller kontakt én af os fra rådet
inden mødet.
Se artikel i sidste kirkeblad

Medarbejder situation
Vi har sagt farvel til kirketjener Nina
Vucago, der søger nye udfordringer. Vi
siger Nina mange tak for indsatsen og alt
godt i fremtiden.
Pia Pedersen, der har været fast vikar, er pr.
1. maj ansat som ny kirketjener på 1/2 tid,
og hun deler stillingen med Pia Boisen, der
også er på 1/2 tid..
Jacob er pr. 1.4 tilbage fra 3 mdr. orlov. Vi
siger tak til vikar Maja Søgård for indsatsen, som sluttede lidt underligt i Coronavirvaret. Vi var glade for at lære dig at kende, Maja!
Menighedsrådsformand Preben Andersen

Børn & unge

Hvis man ønsker konfirmation i Mariager
Kirke og ikke går på Mariager Skole, kan
man kontakte præsterne.
Jacob og Edith

A-holdet d. 13. september
B-holdet d. 20. september

De nye konfirmander

Vi holder konfirmandindskrivning for de
nye konfirmander ved gudstjenesten d. 16.
august. Selve forberedelsen får opstart i
september. Der kommer direkte besked via
skolens Aula.
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Hvorfor har Jesus æselører?

I Mariager er vi så heldige, at vi har et
meget smukt kirkerum med en enkel,
men kraftfuld udsmykning, hvor nogle af
kunstværkerne stammer helt tilbage fra kirkens tidligste tid. Et af disse kunstværker
er det enlige kalkmaleri fra slutningen af
1400-tallet med et korsbæringsmotiv. Hvis
du har været i kirken, har du sikkert kigget
på kalkmaleriet, og måske har du tænkt,
som mange andre, ”Hvorfor har Jesus æselører?” Det mysterium vil jeg gerne kaste
lidt lys over!
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Vi starter med at betragte Jesu glorie i sin
helhed. Den består af en cirkel med lyse
og mørke felter. Der er ikke megen stråleglans over farvevalget, men det skyldes
højst sandsynligt en aldringsproces, hvor
de engang farvestrålende pigmenter er dekomponerede, så de nu fremstår mørke og
kedelige. Det ses nemlig ofte, at de røde
mønje og cinnober pigmenter dekomponerer til en mørk brun/sort farve. Men det er
ikke kun glorien, der i tidens løb har mistet
noget, vi har som moderne mennesker også
mistet den umiddelbare forståelse af den
middelalderlige ikonografi, som middelaldermennesket besad. Derfor er det ikke underligt, at vi i dag får den tanke, at Jesus på
dette maleri er blevet udstyret med æselører eller kaninører, for sådan ser det grangiveligt ud for os i dag. Men jeg vil gerne
vove den påstand, at maleren ikke har haft
æselører og forhånelse i tankerne, da han
malede Jesu glorie. Han har tværtimod udstyret glorien med et kors, for at vise at vi
her har en særlig hellig og guddommelig
mand.

Det var en fuldstændig fast del af al middelalderlig kunst, at Jesus blev afbilledet
med korsglorie. På den måde kunne man
hurtigt identificere ham blandt alle de andre glorieklædte hellige mænd. Det fungerer
ligesom, når vi i dag ser en gylden måge og
ved, at vi skal tænke på burgere og pomfritter. Det er en association, som kommer
helt af sig selv.

På samme måde er middelalderlig kunst
fyldt med symboler, som datidens mennesker afkodede helt naturligt. For at give et
andet eksempel på denne symbolik, kan vi
blive inden for glorieudformningen, hvor
en firkantet glorie fortæller os, at den afbildede person er en levende helgen/hellig
person. Den firkantede glorie ses forståeligt nok ikke ret ofte, men tager man for eksempel til Santa Prassede katedralen i Rom
for at se på byzantinske mosaikker, vil man
kunne se den.
Nu tænker du måske, ”Det er meget godt
alt sammen, men jeg kan altså ikke se det
kors i den glorie. For mig ligner det stadig æselører.” Og det kan jeg godt forstå,
hvis du tænker. Men prøv at skubbe de lyse
felter (æselørerne) i baggrunden og lad de
mørke felter i glorien træde frem, det er
nemlig dem, der udgør korsarmene. Hvis
det stadig kniber med at se korset, så prøv
at sammenligne korsglorien med de utallige indvielseskors, som findes på vore middelalderlige kirkers vægge. Det er nemlig
samme type kors, der er brugt her.
Endelig kan det også være en hjælp at se på
andre eksempler af korsglorier, og derfor

har jeg udvalgt et lille potpourri af korsglorier, som samtidig viser, hvor forskellige de
kan være i deres udformning.
Jeg håber, at denne lille tekst har kunnet
kaste lidt lys over de mystiske æselører i
vores smukke kalkmaleri, og at du nu er
overbevist om, at det ikke er æselører, men
en korsglorie. Og så vil jeg slutte af med
et af mine yndlingseksempler på, hvor galt
det kan gå, når vi moderne mennesker kigger på gamle uforståelige kalkmalerier.
I Vallensbæk kirke har de et herligt kalkmaleri, der viser Jesus, (bemærk korsglorien!)
der med naglesår og korsstav suser på skateboard ned i Dødsriget for at redde Adam
og Eva ud fra de evige pinsler.
Sikke en helt! I virkeligheden er det nok
ikke et skateboard, men bare Helvedes

port, som han har slået ind og nu hviler den
ene fod på.
Af Caroline Holmriis

Indvielseskorset markerer det sted, hvor
biskoppen under kirkens indvielse berørte
væggen med hellig olie eller vievand.

Nedfarten til Dødsriget i Vallensbæk kirke.
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Tirsdag 1. september

Formiddagshøjskolen

EU’s’ udvikling og udviklingens betydning for Danmark og danskerne.
V/Uffe Østergaard. Fhv. professor.
Samarbejde mellem
Europas lande er ofte
endt i uenighed.
Der har været nordsyd konflikter. Der
har været øst-vest konflikter, men hver
gang er konflikterne løst. Det er i den forbindelse værd at huske på, at EU er et ”fredens projekt” i lige så høj grad, som det er
et samhandelsprojekt. Men hvor langt kan
Europas lande strækkes og alligevel have
et samarbejde, der er til gavn for medlemslandene?

Tirsdag 15. september

Livsglæde hos Benny Andersen.
V/Vagn Jørgensen. Fhv. højskolelærer,
Gymnasierektor m.v.
Benny Andersen var som digter, komponist
og forfatter kendt over det meste af Danmark, ikke mindst for sine sange og sin underfundige leg med sproget.
Vi kikker ham over skulderen og finder ud
af, hvor hans livsglæde og livsholdning
stammer fra.

8

Tirsdag 29. september

Hvad skal vi med kirken? - Betragtninger om kirkens rolle i samfundet med udspring i min studieorlov og corona!
V/Jacob Duevang Krogh Rasmussen.
Sognepræst i Mariager.
Sommer og efterår 2019 var i Hong Kong
præget af store folkelige protester mod
regeringen. Med udgangspunkt i min studieorlov i foråret 2020, hvor temaet var de
lokale kirkers rolle i protestbevægelserne i
Hong Kong, vil jeg give et indblik i både
livet såvel som kirkelivet i Hong Kong, og
hvordan og hvorfor de forskellige kirkesamfund reagerede, som de gjorde i de folkelige protester. Derudover vil jeg trække
perspektiver fra Hong Kong helt til vores
hjemlige kirke og dens ageren i et coronaramt samfund.

Tirsdag 20. oktober

Mennesker mødes.
V/Thyra Smidt. Fhv. højskolelærer.
Mødet med mennesker i Mellemøsten, på
Mødestedet (på Vesterbro i København) og
på Zanzibar.

Tirsdag 3. november

Synd for begyndere! Eller: Synd tappert!
V/Kristian Bødker. Sognepræst i Jelling –
og vokset op i Mariager. Tidligere viceforstander på Brandbjerg Højskole.
Synd er et belastet begreb - ofte forbundet
med forbud og påbud. Men hvad er synd
egentlig? Foredraget dykker ned i nogle af
de bibelske opfattelser af synd - og prøver
at finde en fællesnævner. Undervejs knyttes der an til det nutidige menneskes erfaringer af ikke at slå til - og der ses nærmere
på den moderne tilbøjelighed til at forstå
sygdom som en straf - ikke fra Gud, men
nu fra en selv!
Kan der være en befrielse i at opfatte sig
som en synder? Eller som Luther udtrykte
det: ”Synd tappert”!

Tirsdag 17. november

Papua Ny Guinea og indianere i
Amazonas.
V/Uffe Dannerfjord. Fhv. lærer.
Hvad sker der, når oprindelige folk møder
den moderne verden? To eksempler fra rejser til Ny Guinea og Amazonas.
Påtvinges de en ny kultur, som er dem
fremmed?
Forsvinder deres egen kultur, eller opstår
der en ny blandingskultur?
Har den unge generation stadig lyst til at
leve som forældrene/bedsteforældrene?
Kan det oprindelige sprog overleve? Hvordan stiller de sig til en ny religion (kristendommen) ?

Lever den gamle videre, eller opstår der en
fusionsreligion?
Er der et skolevæsen, og ser man undervisning som en chance for den unge generation for at få en bedre tilværelse?
Et stammesamfund vil jo typisk møde den
moderne verden på den måde, at en stærkere og velbevæbnet kultur trænger sig ind på
deres territorier for at tilegne sig ressourcer, der findes der. Hvilke konflikter har
man oplevet?
Det er nogle af de emner, Uffe Dannerfjord
vil fortælle om med udgangspunkt i sine
rejser til Ny Guinea og Amazonas.

Tirsdag 8. december
Juleafslutning

Morgensang med
passende mellemrum

Tirsdag 16/6, 21/7 & 11/8
kl. 9.00
I samarbejde med
Birgittaforeningen vil der være
morgensang kl. 09.00 i Mariager
Kirke – eller uden for kirken.
Her vil vi synge nogle af de
skønne morgensalmer samt
reflektere over et bibelvers
eller to.

Vi afholder de to første foredrag
i kirken, hvor vi kan sidde med
god afstand.
I stedet for smørrebrød bliver der
serveret en sandwich.
Derefter vil vi vurdere, om de
næste foredrag igen skal være i
Klostersalen.
Tid: 10:00-12:00
Pris: 60,Formiddagshøjskolen er åben for
alle.
Der er ingen medlemskab eller
tilmelding.
Det er blot at møde op.

Efter morgensangen vil der være
mulighed for at deltage i en
kortere pilgrimsvandring
i Mariagers smukke natur.

9

Gudstjenesteliste

Juni

01. kl. 10.00

2. pinsedag

Johannes 6,44-51

EM

07. kl. 10.00

Trinitatis søndag

Matthæus 28,16-20

JDKR

14. kl. 10.00

1. søn. efter trinitatis

Lukas 12,13-21

EM

21. kl. 10.00

2. søn. efter trinitatis

Lukas 14,25-35

JDKR

28. kl. 10.00

3. søn. efter trinitatis

Lukas 15,1-10

EM

05. kl. 10.00

4. søn. efter trinitatis

Lukas 6,36.42

JDKR

12. kl. 10.00

5. søn. efter trinitatis

Lukas 5,1.11

JDKR

19. kl. 19.00

6. søn. efter trinitatis
Aftengudstjeneste

Matthæus 5,20-26

JG

26. kl. 10.00

7. søn. efter trinitatis

Lukas 19,1-10

EM

02. kl. 10.00

8. søn. efter trinitatis

Matthæus 7,15-21

EM

09. kl. 10.00

9. søn. efter trinitatis

Lukas 16,1-9

EM

16. kl. 10.00

10. søn. efter trinitatis
Konfirmandindskrivning

Lukas 19,41-48

JDKR

23. kl. 10.00

11. søn. efter trinitatis

Lukas 18,9-14

JDKR

26. kl. 17.00

Familiegudstjeneste

JDKR

30. kl. 10.00

Friluftsgudstjeneste i

JDKR

Juli

August

September

06. kl. 10.00

klosterhaven og sommerfest

13. søn. efter trinitatis

Siden sidst
Døbte

Mathias August Espen Kornum
Johannes Alrø Gade
Milas Juul Nørgaard
Signe Rosenlund Therkildsen

Begravede og bisatte

Kirsten Damkjær født Nielsen
Eleonora Marie Haderslev født Bødker
Ernst Jens Christian Poulsen
Solveig Jensine Poulsen født Nielsen
Jane Sørensen
Kjeld Fauerskov Jensen
Mørke Kirkegård

Inge Lise Lillegaard Dechlis
født Lillegaard - Galten Kirkegård

Kaj Støvring
Birgit Lillian Lorentzen født Andersen
Vera Nielsen født Jensen
Noomi Lund født Jacobsen
Birthe V Thomsen
født Jensen - Dalbyover Kirkegård

Per Voldstedlund Hansen

Viede

Matthæus 2020-28

EM

Elin Doris Maxine Randrup &
Ove Jakobsen

JDKR = Jacob Duevang Krogh Rasmussen EM = Edith Mark JG = Jørgen Germann

Gudstjenester på Fjordvang

På grund af coronarestriktioner er
der pt. ikke planlagt plejehjemsgudstjenester på Fjordvang.
Vi håber at kunne genoptage de
månedlige gudstjenester efter
sommer.
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Flexkørsel

Har du problemer med at deltage i
Mariager Kirkes mange tilbud
pga. manglende kørelejlighed?
Så er kommunens tilbud om Flexture et
fleksibelt alternativ, når bussen ikke kører

Se nærmere på:
www.nordjyllandstrafikselskab.dk
eller kontakt:

Mariagerfjord Kommune

på telefon 97 11 30 00

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

Tlf.: 98 57 57 10

Juni

Andre aktiviteter

09. kl. 17.00
09. kl. 19.00
16. kl. 09.00
21. kl. 18.30

Menighedsrådsmøde
Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg
Morgensang
Midsommervandring

Klostersalen
Klostersalen
Kirken
P-plads, Kirke

21. kl. 09.00

Morgensang

Kirken

11. kl. 09.00
11. kl. 17.00
16. kl. 10.00
30. kl. 10.00

Morgensang
Menighedsrådsmøde
Konfirmandindskrivning
Gudstjeneste og sommerfest

Kirken
Klostersalen
Kirken
Klosterhaven

01. kl. 10.00
03. kl. 19.00

Formiddagshøjskole
Litteraturaften

Kirken
Kirken

Juli

August

September

Senest søndag kl. 8.00, men gerne
en af de foregående dage.
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Så er vi nået til sommermånederne. Det har
været et underligt forår, vi har haft. Vi gik
fra de vådeste vintermåneder til en ekstrem
tør april måned. I marts ramte corona’en
Danmark. Det var så uvirkeligt, at en virus, som florerede og ramte Kina hårdt, lige
pludselig var kommet til lille Danmark,
som ligger så langt væk fra Kina. Vores kirke har været lukket, og ude på kirkegården
arbejder vi efter alle de forholdsregler, der
nu er - og med afstand både til kirkepersonale og til besøgende.
Vi har også haft besøg af nogle skoleklasser på kirkegården her i coronatiden. Det
er jo nemt at holde afstand på kirkegården,
med den gode plads vi har, så de var rundt
og se på gravsten/navne, og vi kunne se, at
elever og deres lærer hyggede sig med at
være ude i det dejlige forårsvejr.

Grundet den milde vinter, regn og derefter
varme har ukrudtet haft det rigtig godt, så
det er et større arbejde at komme igennem
kirkegården første gang med renholdelse
af gravsteder og gange. Især ahornfrøene
spirer flittigt alle mulige og umulige steder.
Når vi kommer først i juni, vil der blive
plantet sommerblomster på gravsteder,
hvor denne ydelse er valgt.
I forårsmånederne har vi fået anlagt ny urneafdeling. Afdelingen er lavet i 2 niveauer, og der er nem adgang til begge niveauer
for pårørende, som bruger rollator.
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Nyt fra kirkegården

Vi har også fået hævet mindepladerne i
plænen, da nogle af pladerne efterhånden
lå temmelig dybt. Der er blevet sået græs
omkring pladerne, så med tiden bliver der
fint omkring mindepladerne igen.
Sidst i april så vi en ny beboer på kirkegården. Det var en lille ugleunge, som på
sit første trin ud i den vide verden var faldet ned på ralbelægningen på kirkegården.
I kirkeblad nr 1 2020, fortalte jeg om en
ugle, jeg havde set i et af kirkegårdens træer, og det er så åbenbart denne ugle, som
har fået unge/unger. Jeg fik kontaktet Peter
Toubøl fra Fuglegruppen for at høre, hvad
man skulle gøre ved sådan en lille fyr. Efter
hans råd fik jeg hjulpet ugleungen op på en
gren i et træ og sidde, og jeg håbede så på,
at uglemor ville komme og fodre den. Peter fortalte, at når først en ugleunge er klar
til at forlade reden, går der ca. et par dage,
inden den er klar til at flyve. Det var sjovt
at have sådan en lille dunet fyr på nær hold.
Den var meget rolig, da jeg tog den op. Den
kom med nogle ”klapre lyde” med næbet
og holdt godt fast i mine handsker, imens
jeg fik den placeret på en gren.
Kirkegårdsleder Kirsten Nygaard Fabricius

Skulle egentlig bare se hvad klokken var!

Klokken var ca. 10 minutter over 9 om aftenen d. 11. marts 2020. En dato, der nok for
mange af os kommer til at gå over i historien.
Foran mig stod Klosterkoret, som i hele dette
kalenderår havde øvet sig på og lært et stykke musik, som jeg - indrømmet - ikke havde
troet, at koret ville kunne lære så godt, som
det nu var tilfældet.
Korværket var en af Lange Müllers Madonnasange, som vi skulle bruge til musikgudstjenesten d. 29. marts, og alle glædede sig.
Personligt er det mit romantiske favoritkorværk. Oprindeligt skrevet for otte stemmer,
men med lidt snilde og et effektivt nodeprogram på computeren lavet om til seks stemmer, som Klosterkoret havde terpet til hudløshed.
Jeg skulle bare lige se på klokken, om vi
skulle øve det ene eller det andet, inden vi
skulle slutte planmæssigt kl. 21:30. Der lå så
SMS’en fra min kone om nedlukningen af
Danmark!
Jeg læste en pressemeddelelse for koret, og
stille og roligt pakkede vi sammen, og alle
drog hjem for at se eller læse nyheder.
Inden klokken var 22.00 havde jeg aflyst den
koncert, der skulle have fundet sted i første
nedlukningsperiode, men der gik en dags tid
inden alvoren og de langsigtede konsekvenser gik op for mig.
Bilfrie søndage
I min barndom var bilfri søndage sjove. Jeg
boede i Skagen, og det er i sandhed en lille
ø, hvor man kan gå fra den ene ende af byen
til den anden. Bil var ikke så nødvendigt. Vi
kørte på cykel i venstre side af vejen og talte
engelsk, så godt vi nu havde lært det.
Det er først mange år senere - måske først i
marts måned 2020 - at jeg har tænkt på, hvor
stort et indgreb det var i vores personlige frihed - ikke at måtte køre bil! Men det var intet
mod det, der skete den 11. marts i år, og konsekvenserne er usammenlignelige.

Folk mister deres job, og folk mister deres
kære. I 70’erne skulle vi bare gå eller cykle
(og tage korte brusebade).

10 års jubilæum
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at
jeg havde glædet mig meget til dette års sommerkoncerter.
Det er 10- året for opsætningen af kirkens
orgel, og den franske orgelbygger Bernard
Aubertin var inviteret med sin kone til at
overvære sommerens første koncert tirsdag
d. 9. juni. En koncert som jeg selv skulle
have spillet til. Programmet var pinseligt og
med enkelte repriser af det program, som jeg
spillede for 10 år siden. Både orgelbyggerbesøg og koncert er aflyst!
Madrid, Paris, London og New York
Jeg er nok ikke den eneste, der i begyndelsen
sad med den mærkelige fornemmelse, at efter 14 dages nedlukning ville der ske noget
andet. Jeg er sikkert heller ikke den eneste,
der ret hurtigt fandt ud af, at dette nok var
en del mere vidtrækkende end en 14 dages
periode.
Sommerkoncerterne i Mariager ligger tidligt
i forhold til andre kirkers sommerkoncerter,
og da jeg spurgte mine kolleger, hvad de havde tænkt sig at gøre, var det nærmest enslydende svar, at de regnede med at gennemføre
alt som planlagt.
Kan du garantere at komme fra New York til
Danmark primo juli? Nej, var svaret fra Balint Karosi, der skulle have spillet her i juli.
Kort proces! Jeg aflyste sommerens koncerter, og skulle verden i løbet af de næste måneder se meget mere coronafri og sikker ud,
kan det være, at jeg arrangerer lidt musik til
øregangen i form af danske solister en gang
i august. Der kommer helt sikkert ikke nogen fra hverken Spanien, England, USA eller
Frankrig.

Selvfølgelig ville jeg komme
Da den første nedlukningsperiode var blevet
forlænget til efter påske, spurgte jeg min far,
om han ville komme til en symfoniorkesterkoncert 3. påskedag. Ja da - sagde han til min
store forbløffelse, men tilføjede så, at han
jo ville blive den eneste, der ville komme.
Ingen ved, hvor forsigtige vi vil komme til
at blive, eller hvornår vi igen vil give hånd
uden at tænke på sygdom og smitterisiko.
10 års jubilæum + 1
Måske kunne kirken godt denne sommer
have gennemført nogle mærkelige jubilæumskoncerter, hvor publikum var udstyret
med håndsprit, hosteskåneærmer og tommestok, men det ville unægtelig tage det meste
af glæden ved en stort anlagt jubilæumssæson.
Fremfor at gennemføre jubilæet med halv
kraft håber jeg, at verden ser anderledes omgængelig ud om et års tid, hvor kirken så kan
afholde et ti års jubilæum+1.
Solister fra rundt omkring i verden vil i hvert
fald gerne komme den dag, det er sikkert.
Hvad sker der nu? lille du!
I morgen er vi klogere end i dag, og det nytter ikke at råbe i vinden efter svar, som først
kan gives i overmorgen.
Hele efterårssæsonen i Mariager kirke er dog
planlagt. Musikgudstjeneste, korkoncerter,
Faures Requiem, Bach Friday for ikke at
tale om Bachs fantastiske juleoratorium med
kor, solister, tre trompeter, fire oboer, fløjter,
pauker og ikke mindst: publikum!
Vi er nødt til at planlægge!
Du kan ikke spille teater i morgen, hvis ikke
du ved, hvad du skal spille, eller skuespillerne ikke kan deres replikker. Vi er nødt til at
tro på, at det kan lade sig gøre.
En dag kan det. Vidste jeg hvilken dag, ville
jeg straks ringe til Mette og Søren.

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

Af Mikael Ustrup
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Ak, se et meget yndigt syn på skovens grønne øjenbryn

Jeg har altid holdt så meget af lige netop
dette udtryk ”skovens grønne øjenbryn”
(verselinje fra ”den kiedsom vinter gik sin
gang”) – det er så rammende og præcist –
og netop den association jeg får, når jeg i
denne tid går tur i og ved skoven – og det
er kun en kort stund, for lige med ét er det
hele grønt. Det er jo selvfølgelig skønt, når
det hele springer ud, men denne florlette,
lyse, luftige, gennemsigtige jomfruelighed,
der er, når ikke alle træer er sprunget ud –
eller måske er de, men så dog kun så lidt at
det florlette giver mulighed for at se ”igennem” – og ikke kun en grøn mur – ja, det
betager mig!

Nu danser hvide anemoneblomster her,
henunder forårslysegrønne bøgetræer.
Et billede på liv igen i evighed hvornår og hvor kun Herren ved.
(KEL)

Her i Alstrup Krat sprang bøgen ud med de
første sprøde bøgeblade langfredag den 10.
april – og heldigvis for kulden om natten
gik det langsomt med resten, så ”øjenbrynet” blev ved med at være gennemsigtigt.
Bøgetræer og anemoner hører jo sammen,
og nu siger jeg det bare: Aldrig har anemonerne været så smukke, mangfoldige, himmelstræbende – så hvide og åbne som i år –
så er det sagt! (Måske har jeg sagt det før!!)
– Sidste år bemærkede jeg, at der var meget
løv og få blomster – i år står blomsterne
som et hvidt hav i skovbunden i snart sagt
alle skovbunde – og også de holder længe i
år på grund af nattekulden. Jeg skriver dette indlæg den første regnvejrsdag i mands
minde (den 27 april), og hvis regnen nu
skal være det vejrlig, vi skal have et stykke tid, er det snart slut med anemonerne –
godt vi har nydt dem i fulde drag!

Her skærer vårlysets grænsende skygger,
skoven er surlugt og smeldende lyd,
se, anemonerne brækker og bryder bryder den kvælende skorpe til fryd.
- I dig vor Far - freden vi har,
tro, håb og kærlighed fylder vort kar.
(KEL)
Nattekulde – ja, og skøn varme om dagen
– hvor har det dog været vidunderligt med
sol og varme i disse triste corona-tider –
tænk, hvis det havde regnet i alle de dage,
hvor der i stedet har været skøn sol, så er
jeg bange for, at vi havde fået en kollektiv depression i vort lille land - - Med til
at højne humøret er fuglenes tidlige – og
skønne sang eller livsytringer – så snart
man er ude af døren, høres solsortens sang,
musvågens skrig, uglens kalden, flagspættens skarpe hug i træer efter insekter, der
giver genlyd i hele skoven, og alle øvrige
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småfugles ivrige medvirken er med til at
fuldtone skovens kor – og så har jeg endda
endnu ikke fået nævnt stæren!! – Vi har i
år fire par boende i kasserne, og det er mageløst hver dag at se dem hoppe rundt på
græsset efter stankelbenlarver - og høre
deres pudsige ”knebren”. Det er jo kun en
kort stund, vi har fornøjelsen, for de får jo
kun ét kuld – og når de er på vingerne, er
det farvel og tak fra stærene – men hvor er
de dog skønne i deres sort/grønne spættede
fjerpragt - når solen skinner på dem, gnistrer det nærmest – -

Jeg har ved siden af min hoveddør hængende en vinterkrans, og nu da det var ved
at blive forår, ville jeg naturligvis fjerne
den – småvissen som den jo var. Lige da
jeg skal til at tage den ned, opdager jeg, at
midten er udfyldt af mos – og ved nærmere
eftersyn er der også et lille hul i mosset –
altså en rede! – Det har vi haft for år tilbage netop samme sted, så jeg er sikker
på, at det er den samme fugl, der er vendt
tilbage – nemlig gærdesmutten. De næste
dage holder vi øje, og vi ser denne lillebitte
skønne vævre brune fugl med halen strunk
op som en fane flyve frem og tilbage – Den
har valgt sig et udsat sted, for vore borde
og stole står lige netop derved – og døren
kan nemt svinge op og ramme reden, så vi
passer på – det ville være skønt, hvis man
kunne opleve gærdesmutteunger hoppe
rundt på græsset.

Gærdesmutten i vinterkransen
vidner om liv trods coronadansen
tro er at bygge i trods i kulden
tro at det Satans uliv slutter
både for mennesker og for smutter.
KEL

De er dog også særegne på andre måder –
f.eks er halemejsen egentlig ikke en ”rigtig” mejse – den er sin egen kategori, men
kaldes en mejse, fordi den har mejselevevis – næsten. – Feks bygger den ikke sin
rede i huller i træer som andre mejser – den
opbygger en kugle af mos, som den forer
med adskillige tusinde dun og fjer – og det
tager den flere uger at lave reden. Når den
har fået ungerne på vingerne, bliver de ofte
i samme område som forældrene vinteren
over – det er derfor, man oftest ser dem
flokkevis – de ER meget sociale. Det er
både godt og skidt, for når parringen skal
ske det næste år, får hannen ofte konkurrence fra sine egne unger, når han vil parres
med hunnen – det gode er, at ungfuglene
bliver og hjælper med redebygning og opfostring af de nye søskende – det kan man
da kalde familiesammenhold!
Topmejse
Halemejse

Fodergrenen udenfor vinduet bliver nu
igen ivrigt besøgt, og når jeg skriver igen,
så er det fordi, der har været pause, mens
redebyggeriet har stået på, og der åbenbart har været nok at tage af i naturen. Nu
ligger mange fugle på æg, nogle har fået
unger, og meget foder skal der til. Vi har
selvfølgelig vores ”egen” flagspætte, som
har været her i mange år – den bor her jo
hele året, og den er den hyppigste gæst. I
år har vi den fornøjelse, at både topmejse
og halemejse yngler her – de har ellers kun
været forbi som gæster om vinteren, men
nu kommer de hver eneste dag – mange
gange. Vi har naturligvis også alle de andre
(trofaste) mejsetyper – så det er egentlig
lidt utro mod dem at fremhæve lige netop
de to, men de er så specielle og ”nuttede” –
måske fordi de er så små og vævre.
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Topmejsen er også anderledes i sin redebygning – den bruger sjældent redekasser
– som mange af sine andre artsfæller, men
hunnen hugger et hul i en træstamme eller en mør stub og forer den. Topmejsen
adskiller sig også fra de andre mejser ved
at skulle have store territorier, den er den
mejseart, der lægger færrest æg – og den
har den laveste dødelighed. Som vi ofte
har set på fodergrenen, kan musvitter og
blåmejser både hænge i benene og stå på
dem – topmejsen har begrænsede fødesøgningsbevægelser – derfor har den brug for
store territorier. Topmejsen er en hamstrer,
den samler virkelig til huse, og da den er
”eneindehaver” af sit territorium, kan den
hele vinteren nyde godt at sin egen føde.
– Som altid når jeg læser mig til viden om
fugle og dyr, bliver jeg dybt berørt over den
mangfoldighed – den særegne måde hvor
hver fugl, hvert dyr er indlejret i naturen
på – Guds skaberværk!
Vi husker nok alle sidste forår, da bøgen
blomstrede helt usædvanligt og derfor
dannede umådelige mængder af bog – i
skovbunden lå de i tykke lag, da efteråret
kom. Normalvis ser vi jo så i det flg. forår
en del små spirer i skovbunden – nye små
bøgetræer. De fleste af dem bliver aldrig til
mere, når de store bøgetræer springer ud og
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lukker for lyset. I dette forår er der usædvanligt mange af disse små spirende bøgetræer – ja sine steder er jorden tæt og grøn
af de små træer – her holdes ingen afstand!
Det er livgivende at se – og selvfølgelig naturens måde at reagere på, når ”noget er af
lave” – det ene år tørke- det næste år vådt
i vådt.
Som ofte nævnt i disse spalter går vi i ”vores” skov hver dag – og i denne coronatid
er vi begyndt at møde mennesker! – Det er
en sand fornøjelse at møde familier med
børn – at høre børn opdage og være nysgerrige på ting, at være forundret over det,
der sker i naturen, ja, bare det at deres øjne
bliver åbne for den glæde, det er at færdes
i naturen – Måtte det vare ved – også efter
corona - -

Jeg længes efter kram og kyskaskader,
når nærhed springer ud,
og træerne i pinsesnitter blader
så hold blot kog i skabergryden, Gud!
I ønskes en lang, varm og solrig sommer
Britt Lægsgaard

LITTERATURAFTEN
NY DATO

Birgittaforeningen måtte desværre
aflyse litteraturaften, d. 28. maj, med
Marianne Munk.
Marianne skulle have fortalt om
klosterliv og reformationstid, og om
den bog, hun er ved at skrive om
’Nonnen og Stygge Krumpen’.
Vi har fundet en ny dato, nemlig

Torsdag d. 3. september kl. 19.00
Aftenen begynder i kirken ved
Krumpens grav, og slutter i Klostersalen,
hvor Marianne vil fortælle om, hvad
reformationen kom til at betyde for
nonnerne i Maribo og Mariager.

Klosterhaven i coronakrisens tegn

Coronakrisen har også ramt havemændene.
Vi er jo alle pensionister og derfor i højrisikogruppen, derfor har vi kun været 2 – 3
aktive her i foråret. Vi har derfor koncentreret os om det væsentlige – og inden påske lykkedes det os at få gjort pavillonen
forårsklar. Bænke og borde blev rengjort
for fugleklatter og alger, gulvet blev fejet
for blade, og græsplænen blev ryddet for
nedfaldne grene og kviste. Lidt ukrudt fik
vi også fjernet, selv om jorden stadig var
meget våd efter måneders regn. Bedene
med klosterkrydderurter blev ordnet af
”Lugekonerne”, sådan at det hele kunne
tage sig godt ud og byde påsken og foråret
velkommen.
Vores kvasgård har længe trængt til at få
flere rafter, så vi måtte afsted for at nedlægge ca. 40 lange tynde træer. Dem hentede
vi i Maren Fins dal bag ved Sparekassen
Vendsyssel, som venligst havde givet os
lov til lidt udtynding. De op til 7 meter lange afgrenede træer blev læsset på Kaj Oves
trailer og slæbt igennem byens gader til
Klosterhaven. Her blev de flettet ind imellem stolperne, så haven nu har den fineste
kvasgård.

I mange år er det gået meget tilbage for havens fine gamle pigeon æbletræ, som år efter år har mistet store grene og nu står som
en hul skal. Derfor fik jeg min ven Anders
Borgen til at pode en kvist fra træet på en
vildæblestamme, som nu er plantet ud i haven. På den måde kan det hundrede år gamle træ leve videre. Ved vores lille havedam
har vi plantet engblommer, og vi går nu i
gang med at anlægge nogle bede med vilde
blomster. Hvis vi ikke snart bliver flere, vil
aktiviteterne nok køre på lavere blus i år.
Med venlig hilsen Peter Ulrich Toubøl
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Nyt fra Birgittaforeningen

Coronakrise
Coronakrisen er her stadig, og vi ved ikke,
hvornår og hvordan det ender. Vi har lidt et
alvorligt kontroltab. Vi har alle måttet stoppe op, holde afstand, aflyse arrangementer
og træde nye stier. Men nu ser det ud til at
lysne, så med alle forbehold, tror vi, at vi
snart kan mødes igen.
Morgensang
Mange har i de seneste uger sunget fællessang med Phillip Faber. Et dejligt holdepunkt i en mærkelig tid, og sikke en
sangskat vi har i viser, salmer og højskolesange. Sang kan forene, også selvom vi
synger hver for sig. Sædvanen tro vil vi i
sommermånederne synge morgensang i
kirken. Efter en kort stund i kirken med
gode ord og sang står Birgittaforeningen
for en lille vandring i den smukke natur, vi
har lige udenfor kirkedøren. Det er tirsdag
d. 16/6; 21/7 og 11/8 kl. 9.00.

En chance for at lære noget nyt om os selv
Vi har skullet øve os i den stilhed og ensomhed, som coronakrisen har bragt med. Ensomhed kan være svær, for i den konfronteres vi med os selv. Ikke kun med vores pæne
sider, men også de mindre pæne. Ja, det kan
ligefrem vække angst at blive alene med sig
selv. Men der kan også vokse noget godt og
frugtbart ud af ensomhed og stilhed. Måske
vågner der en lydhørhed overfor, hvem vi
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egentlig er, en ny opmærksomhed på vores
medmennesker og naturen. Jeg har f.eks.
hørt mere end én sige, at fuglene da vist har
sunget ualmindelig meget og smukt i år, at
anemonerne har blomstret overdådigt, og at
den nyudsprungne bøg er helt fantastisk…
Tænk, hvis krisen kan lære os at blive bedre til at være os selv, bedre til at tage vare
på hinanden og være mere opmærksomme,
nænsomme og taknemmelige overfor vores
vidunderlige og skrøbelige natur.

Der er sagt meget om krisen, blandt andet også at den har fået kreativiteten til at
blomstre. Vi ved det egentlig godt, blandt
andet fra kunstnere, og ikke mindst de store
i middelalderen, at en kilde til inspiration,
kan have med ensomhed og stilhed at gøre.
Birgitta var også glad for stilhed. I den klosterorden, hun stiftede, var den daglige og
ensomme rutine: Bøn, meditation og arbejde i hus og have.

En kilde til liv og inspiration
Men man behøver ikke at gå i kloster for at
få en smagsprøve på at være i stilhed sammen med andre. På Birgitta-retræten den
12.-14. juni vil en stor del af tiden være i
stilhed med opmærksomhed på det, der virker som inspiration og kilde til liv. Vi vil
besinde os på naturen omkring os, på vores egen indre natur og på Ham, der sagde
om sig selv: ”Jeg er VEJEN”. Der er ledige
pladser. Du finder et program på www.birgittaforeningen.dk
Midsommervandring
Torsdag d. 25. juni, når naturen er på sit
højeste, inviterer Birgittaforeningen til
Midsommervandring med Jørgen Kruse. Vi
mødes på kirkens P-plads kl. 18.30. Vandringen fører os ad finurlige stier til fjorden
og tilbage til bålpladsen i Klosterhaven,
hvor aftenen slutter med sang og hygge.
Undervejs vil Jørgen fortælle en af Johannes Møllehaves herlige fortællinger. Alle er
velkomne.
God sommer og på gensyn
f. Birgittaforeningen / Grethe Holmriis

Frivillig isolation
At sidde konstant på vor hjemlige pind
er ikke godt for vor sjæl og sind;
det er offentligt påbud: du hjælper bedst
ved at undgå at sprede corona-pest.
Først stresser man af med orgier af tid,
men så flyver tankerne hid og did
for mensket har brug for at gi og at få,
med omsorg sin næste imødegå.
Ret hurtigt indser du ganske klart:
hvad hjælper det, at du selv har det rart,
når livets sammenhæng er på stand by
og næstens pulsslag slår uden om dig.
Jeg høster erfaring, jeg klart huske må:
at være sig selv nok er ud i det blå
for gensidigt liv er et menskeligt must
hvis livet skal varme og fjerne al frost.
At passivitet blev ønskværdig dyd
tilskynder ikke til lykke og fryd;
det kan i en epidemisk peiode
bli kravet, men fald det aldrig til fode.
Når igen vi hinanden med kram og knus
kan mødes ude og inde i hus
så ved vi, at livsglædens dimension
kan aldrig bli vundet ved isolation.
Vibeke Guldberg Madsen
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Gudstjenester i
Klosterhaven

Familiegudstjeneste
onsdag den 26. august
kl. 17:00

Gudstjeneste i børnehøjde i Guds frie
natur – med efterfølgende grill og hygge.

Gudstjeneste og
sommerfest

søndag den 30. august
kl. 10:00

Meget har ikke været, som det plejer i år –
og det bliver den traditionelle sommerfest
heller ikke. Gudstjeneste og sommerfest er
i år rykket ud i det grønne.
Medbring et tæppe og/eller en klapstol
og nyd en anderledes gudstjeneste i vores
dejlige Klosterhave.
Efter gudstjenesten er der hyggeligt
samvær, hvor menighedsrådet er værter
for en sandwich og kaffe.
(Der vil være et begrænset antal stole
og tæpper)

- hvis det regner, er for koldt, eller hvis
forsamlingsforbudet stadig gælder flyttes
der indenfor i Kirken -

