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Mariager Kirkes
Vinterstudiekreds 2016

Sæt allerede nu kryds i kalenderen
for Mariager Kirkes Vinterstudiekreds 2016, som denne gang vil
handle om ”Bibelen fra A til Å”.
Det bliver ikke en slavisk gennemgang, i stedet skal vi se bibelen fra
nye vinkler! Men mere om det i
næste kirkeblad!

Datoerne er:

Torsdag den 28. januar
Torsdag den 11. februar
Torsdag den 25. februar
Torsdag den 10. marts

”Velkommen til Norwich Cathedral!”
Norwich cathedral,

”Velkommen til Norwich Cathedral!”
lød det på et usikkert, men klart forstårligt dansk – ”Jeg er Linda, jeres guide og
jeg har lært mig selv dansk, fordi jeg er
en stor fan af komponisten Carl Nielsen.”
Sådan blev vi præster modtaget på vores
første stop på Hobro-Mariager provstis
firedages studietur i maj til Dereham lidt
uden for Norwich i England.
Norwich Cathedral er en uundgåelig
seværdighed. Men formålet med studieturen, var dog ikke katedraler, men at
se nærmere på, hvordan Church of England er ”kirke på landet.” Derfor var vi
rejst til ”Dereham and District team” lidt
uden for Norwich for her at se nærmere
på kirken i et område, der på mange måder minder om vores eget provsti, med
de udfordringer der findes hér - i udkanten af stiftet.
Efter en fin rundtur i den fantastiske katedral, hvor der hver time blev læst Fadervor foran højaltret for at minde besøgende om, at det ikke blot var en
seværdighed, men en kirke, gik turen til
byen Dereham 20 km. udenfor Norwich,
som skulle være omdrejningspunktet for
vores studiebesøg.
Her mødtes vi om aftenen med de to

præster Sally Theakston og Adrian
Aubrey-Jones, som sammen med en nyuddannet præst i mentor-ordning og frivillige lægprædikanter, udgør den gejstlige betjening af de 26.000 indbyggere i
Dereham sogn og de omkringliggende 7
sogne, som udgør Dereham and District
teams område.
Sally fortalte lidt om den engelske kirkes
generelle situation mht. faldende medlemstal og dårlig økonomi, og nærmere
om de problemer kirken og samfundet
står med i Dereham og de omkringliggende sogne. Her befinder man sig i
”udkants-England” med alt hvad det
indebærer af manglende jobmuligheder, sociale problemer og en aldrende befolkning. Kirkeligt set har det
den betydning, at både menigheden
og medlemstallet er faldende med
de deraf følgende problemer med at
skaffe frivillige til menighedsråd og
kirkens liv og vækst! Problematikker
som på mange måder jo ikke ligger
fjernt fra den virkelighed, som Folkekirken mange steder bevæger sig
ind i.
Vi var derfor spændte på
den engelske kirkes virkelighed, da vi næste dag
skulle på kirke-besøg til
fem af de omkringliggende sognekirker – og sikken
en oplevelse det blev! Det
blev en tur gennem hele
spektret af kirkeliv, fra den
kolde og ikke synderligt
vedligeholdte kirke, hvor to
nedtrykte menighedsråds-

medlemmer dog kunne finde trøst i, at
kirken ”var god til begravelser!”, over
kirker med engagerede menighedsrådsmedlemmer som dog kæmpede for at
holde kontakten til en omkringliggende landsby, hvor manglende fællesskab
og fortravlede hverdage gjorde kirkeliv
svært, og en kirke hvor foredragene i
sognehuset var det, som holdte kirkelivet
kørende, og til den varme indbydende
kirke med massere af engagerede frivillige, egen præst (der som emeritus virker
frivilligt) og gode og stærke forbindelse
til den omkringliggende landsby!

Shipdham

Swanton Morley
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I bussen rundt mellem besøgene gik snakken livligt, for hvor skal der dog mange
faktorer til for at kirken og kirkelivet kan
lykkes. Ikke mindst var det tydeligt, hvor
vigtigt engagementet er, ikke bare fra menighedsrådsmedlemmer og frivillige, men
også fra lokalsamfundet. Hvor meget den
lokale kirke end vil skabe liv, er det meget
op ad bakke, hvis ikke det omkringliggende samfund trækker med på samme hammel.
Samtidig viste vores kirke-besøg også,
hvor god en dynamik, der netop kan skabes, når kirke og lokalsamfund vil hinanden! En anden ting som også gav stof til
eftertanke var, hvor stor betydning det har
for kirken og kirkelivet, at der bor en præst
i sognet – det var en erfaring som taler lige
ind i den hjemlige debat om embedsbolig
eller ej!
Men dagen var på ingen måde slut, for
samme aften skulle Adrian Aubrey-Jones
kreeres til provst af biskoppen af Lynn, og
her var vi alle inviteret med. Inden gudstjenesten mødtes vi med de besøgte kirkers
menighedsrådsmedlemmer, hvor de gennem et oplæg fra en af provstiets præster,
kunne høre lidt om kirkens liv på landet i
Danmark. Efter den spændende gudstjeneste med provstekreering var vi alle gæstfrit
inviteret med til receptionen, som gav rig
lejlighed til at udveksle erfaringer og oplevelser og sågar en invitation til at opleve
en engelske have.
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På tredjedagen mødtes vi med John Ashe,
the Archdeacon of Lynn, eller som han
selv sagde, biskoppens rottweiler, da det
var ham, der ordnede alle biskoppens
problemer! Han fortalte både om de mere
strukturelle problemer i stiftet mht. mange
bevaringsværdige middelalder kirker, sognesammenlægninger – problematikker vi

jo kender alt for godt herhjemme - og om
nogle af de erfaringer, der var gjort mht.
præsteteams, og at teamwork ikke kommer
af sig selv. Derfor udbød stiftet også kurser
i teamwork til disse præster, for det krævede hårdt arbejde af alle involverede. Men
det var en nødvendighed bl.a. pga. økonomien, og fordi det var svært at tiltrække
kvalificerede ansøgere.
John Ashe fortalte om mange tiltag til at
styrke kirkens liv og vækst, men på ét område var alt gået i stå – nemlig mht. konfirmander! I en by som Dereham var der
blot seks konfirmander og de fleste af dem
voksne. Hvordan udviklingen var kommet
dertil, når der for 25-30 år siden var fulde
ungdomsårgange, som i Danmark, havde
han ikke anden forklaring på, end at konfirmationen havde tabt karakter af tradition, og fordi tilbuddene til de unge var så
mange, som de er, var der næsten ingen
tilbage. En interessant og meget tankevækkende iagttagelse for os danske præster
post skolereformen, som hidtidig har været
vant til fulde ungdomsårgange, at opleve i
England, at der ikke skal mere end en halv
generation til, før konfirmationen nærmest
ikke længere er eksisterende!
Efter dette meget spændende
møde med John Ashe, gik eftermiddagen til Norwich, hvor
vi sidst på eftermiddagen deltog i katedralens Evensong,
som på mange måder er et flot
skue.
Formiddagen på den sidste dag
blev brugt på et besøg i den
lokale Foodbank i Dereham.
Foodbanken er et fælleskirkeligt projekt, som hjælper mennesker og familier i akut nød
med madposer indeholdende

Dave Pearson

mad
til tre dage. Og tankevækkende er det, at en
af ”højsæsonerne” for hjælp er skolernes
sommerferie, fordi børnene her ikke får
det gratis måltid mad i skolerne! Det var
et interessant besøg, som satte en anderledes vinkel på den kirkelige diakoni. Med
denne sidste oplevelse i en allerede ”fyldt”
bagage gik turen til lufthavnen og tilbage
til Danmark efter fire spændende dage med
den engelske ”kirke på landet.”

Kære konfirmander 2015

Børn & unge
Midi-konfirmander!

Tilbud til alle i 5. klasse –

5 års dåbsjubilæum

Familiegudstjenesten

Konfirmationen er overstået og det fine
tøj fra den store dag har måske slet ikke
været på siden? I er nu begyndt i 8. klasse
og andre spændende udfordringer ligger
foran jer.
Men Stine og jeg vil gerne følge lidt med
og høre alle de sjove og spændende og
pinlige historier fra jeres konfirmation, så
vi vil rigtig gerne invitere alle jer gamle
konfirmander fra i foråret til

”Gensyns-aften”
onsdag den 30. september
kl. 17.30.
Her vil vi hygge, spise pizza og quizze
om kristendommen, og vanen tro slutte af
med at se en god film sammen. Præster er
der jo ikke kun, når man går til konfirmation – vi vil også gerne være der i årene
frem!
Vi glæder os til at se jer alle igen til onsdag den 30. september kl. 17.30 i klostret.
På gensyn Stine og Jacob

onsdag den 9. september kl. 17.00
er en helt speciel Familiegudstjeneste,
for her vil vi fejre 5. års dåbsjubilæum.

Hvem er jeg, hvem er vi,
hvem er Gud?
Det er spørgsmålet, vi over tre
eftermiddage lige efter skole
(onsdag den 21. oktober, torsdag den 22.
og fredag den 23. efter skole)
samt hele lørdag den 24. oktober,
sammen skal prøve at finde ud af!
Det bliver nogle sjove timer, hvor vi skal
være kreative - også med vores mobiltelefoner - gå på opdagelse i kirke og
klosterhave og hygge og grine,
spise kage og drikke saftevand.
Lørdag går turen til Viborg Domkirke,
for at se, hvad den kan fortælle os om
Gud og os selv!

Det går i alt sin enkelthed ud på, at
alle børn døbt i Mariager kirke i 2010
vil få en personlig invitation til denne
Familiegudstjeneste.
Dåben er jo en betydningsfuld handling,
som dåbsbørnene af gode grunde
sjældent selv kan huske, det vil vi
gerne hjælpe forældre og faddere med at
råde bod på, så temaet ved denne
Familiegudstjeneste vil derfor
være Dåb!
Familiegudstjenesten er ikke kun for
dåbsjubilarerne, men for alle store som
små, og efterfølges som sædvanligt
med fællesspisning i Klosteret.

Tilmelding senest tirsdag den 16 oktober
til en af sognepræsterne enten på mail
sto@km.dk eller jdkr@km.dk eller telefon
61721153 (Stine), 21441054 (Jacob).
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”Graffitistrik - ikke her!”

”Det er da imponerende at de kan få så
meget ud af to pinde og en snor,” siger en
medhjælpende mand om Nørklernes arbejde på en lille videofilm fra Røde Kors.
Vores erfaring her i Danmark er nok, at
bedstemors hjemmestrikkede trøje ikke
mere vækker den store begejstring i børnenes gavepakker, men tusindvis af fattige,
syge og nødstedte børn i verden får tøj og
tæpper, og måske en tøjdukke eller bamse, takket være Røde Kors og Nørklerne i
Danmark, og her i Mariager har vi også en
nørkler-gruppe, som kan få det fineste tøj
ud af ”to pinde og en snor.”
Røde Kors startede sit Nørkleprogram i
1983, og i dag er der omkring 5.000 frivillige, hovedsagelig kvinder, i grupper over
hele landet som strikker, hækler og syr børnetøj til Røde Kors.
I Mariager har der været Nørklere i op
mod 30 år, det fortaber sig lidt, hvornår
det egentlig startede, men mange navne på
tidligere deltagere huskes endnu, og til at
begynde med mødtes man altid rundt om
i hjemmene, én formiddag om ugen, og al
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tid i ulige uger. Efterhånden blev kredsen
større, så man måtte flytte til Sognegården,
og nu sidder gruppen så i Havesalen i Klostret. Her er et godt stort bord at samles
om, skabsplads til opbevaring af materialer, og så er her en kaffemaskine, så hver
deltager ikke mere skal have sin egen kaffe
med, men man skiftes til at bage kage.

Der bliver strikket og hæklet på livet løs
mens snakken går, men det forbavsende
er, at Nørklerne ikke bare strikker noget,
de selv lige sidder og finder på, men har et
program for, hvad der skal fremstilles.
Røde Kors har en nøje udtænkt plan for tøjet, som retter sig mod børn fra babystadiet
og op til 12 års alderen.
Til babyer laves der undertøj, trøjer og
huer, til større børn kjoler, skjorter, shorts,
sweaters og joggingtøj, alt sammen efter
skabeloner, og med den klausul, at der ikke
må findes knapper eller lynlåse i tøjet.
Der bliver også lavet babytæpper, og de
som syr, syr foruden børnetøj også poser,
udformet til at sende babytøjet i, og bagefter egnet til at bære korn og andet rundt
på ryggen.

Jamen hvorfor skal tøjet dog se så ens ud?
De skabeloner som bruges er blevet godkendt af de lande, tøjet skal leveres i.
Tøjet skal være enkelt og i et snit, der passer til alle børn. Stof skal helst være bomuld på grund af dårlige vaskeforhold i landene, og strikket og hæklet tøj er af uld, for
selv om man bor under varmere himmelstrøg er der brug for varmt tøj om natten og
på kolde årstider. Derudover er der tænkt
meget på, at tøjet skal kunne holde, både til
transporten og til daglig brug, derfor ingen
knapper og lynlåse.
Materialerne er genbrug og donationer fra
private og virksomheder med stof og garn i
overskud. I Mariager er virksomheden Falkenberg for eksempel en velvillig leverandør af restgarn, som er fint til trøjer, mens
der skal stærkere garn til sokker, forklarer
Nørklerne.
Nogle steder sys og strikkes der til Røde
Kors genbrugsbutikker, men i Mariager
bliver det færdige tøj pakket, i øjeblikket
af Tove Nielsen, i store kasser, med omhyggelig mærkning af indholdet.

Derefter afhentes tøjet med mellemrum til
pakkecentralen i Kliplev i Sønderjylland,
og herfra sendes der årligt omkring 35 tons
nørkletøj til børn i hele verden, i øjeblikket
bl.a. Hviderusland, Kirgisistan, Malawi og
Liberia.
Nørklerne i Mariager fortæller, at de også
en overgang strikkede dukker og bamser.
Dukker sendes med til de nødstedte børn,
som derved får lidt tiltrængt adspredelse,
og her i landet er der et ”Bamse-program”
for strikkede bamser, ca. 2.000 leveres
hvert år til landets fængsler, så at indsatte kan give en bamse til det barn, som må
undvære en forælder ved juletræet.
Det sociale samvær har nu også altid været vigtigt, siger Nørklerne, og der er altid
kaffe og hjemmebagt når damerne mødes.
Man sørger for at hente dem som ikke selv
kan komme frem, og ofte er 15–17 samlet omkring håndarbejdet. ”Vi snakker om
gode ting,” siger de. En enkelt gang har der
været udflugt til pakkecentralen i Kliplev,
så man selv kunne se den videre proces,
men ellers kommer jo Røde Kors bladet,
og Nørklerne følger godt med i, hvor nørkletøjet kommer til anvendelse i verdens
forskellige brændpunkter, nærmere eller
fjernere.
”Og vi kunne sagtens være flere”, siger
de, ”ganske vist er det ikke graffitistrik vi
producerer, men vi har det både hyggeligt
og sjovt, når vi mødes, vi får vendt mange emner, mens vi strikker eller hækler, og
så går vores arbejde ovenikøbet til et godt
formål!”
Så hvis du er god med ”to pinde og en
snor”, eller har lyst til at blive det, så
er du velkommen til at blive medlem af
nørkler-gruppen i Mariager Kloster.
Du kan ringe til:
Tove Nielsen, tlf. 86 94 49 59
Af Lene Lundsgaard

Et besøg ved Rubjerg Knude

Planlægger du en tur ud i efterårs-Danmark kommer der hermed en opfordring
til at lægge vejen forbi Rubjerg gamle kirke og kirkegård ved Rubjerg Knude.

Jens Søndergaard skriver: Efter at en kraftig orkan den 24. november 1981 havde
forårsaget mange skader landet over og
medført store skred i Vestkystens klitter,
besluttede min kone og jeg at besøge området ved Rubjerg Knude. Det har vi gjort
hvert år siden! I år gik turen bl.a. til Nørlev, Lønstrup, resterne af Mårup kirke og
Nr. Lyngby. Som vi plejer, holdt vi pause
på P-pladsen ved Rubjerg gamle Kirke.
Vi opdagede da, at der var blevet lavet
en sti ind til kirkeruinen og kirkegården.
Enkelte gravsten står tilbage, og èn fanger
opmærksomheden: Et romansk granitkors,
som, - erfarer vi senere-, stammer fra den
tid, da kirken blev bygget -omkring 1080.
Måske er den et minde om kirkens bygmester eller den første præst. Gravstenen
forsvandt sporløst i 1980, men blev anonymt afleveret til Vendsyssel Historiske
Museum 9 år senere. I 2006 blev stenen
– denne gang fastboltet til en betonklodsatter anbragt på kirkegården, hvor den nu
i alt har stået i over 900 år! Der hviler en

særlig dyster stemning over den gamle
kirkegård, hvorfra man mod vest ser den
truende silhuet af Rubjerg Knude, hvorfra
den evige sandflugt forvandlede den frodige landbrugsjord til en ørken og sandede
den gamle kirke til, så den i 1904 blev taget ned og flyttet længere ind i landet.
Hvis man vil studere naturens kræfter, kan
et besøg ved Rubjerg Knude varmt anbefales.

Orientering og debat om kirke og sogneliv i Mariager sogn.

Interesserer du dig for det lokale kirkeliv?

Præster og personale tager sig af det daglige i forbindelse med gudstjenester
og øvrige kirkelige handlinger.
Men at der sker noget ud over dette er op til sognets beboer i form af
engagement og frivillighed.
Kom og lad os få en god snak om sognelivet i Mariager.
Menighedsrådet er vært ved en lille frokost.
Arrangementet foregår i klosteret og vil være færdig inden kl 13.

Orienteringsmøde søndag den 25. oktober 2015 efter gudstjenesten
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Formiddagshøjskole
efteråret 2015

1. september kl. 10.00
Skidtfisk og godtfolk –
en mønsterbryders bekendelser.
Refleksioner over de sidste 40-50 års
voldsomme opbrud og forandringer i
dansk kultur og levevis.
15. septemberkl. 10.00
Menneskets uundgåelige skæbne
Når mennesker midt i livet rammes
af kræft, bliver vi mindet om vores
uundgåelige skæbne.
29.september kl. 10.00
Kaj Munks ”Ordet”
v. Jørgen Nørgaard,
13.oktober. kl. 10.00
”Der er nu noget ved livet man
ikke finder andre steder”
Fortællinger og hændelser,
hvor virkeligheden nogle
gange overgår fantasien.
27. oktober kl. 10.00
Menneske og politimand
Ole Horsager Clausen
fortæller om opgaver
og oplevelser i arbejde
ved politiet
10.november kl. 10.00
Natur og kulturhistorie
omkring Frederikshavn
24.november kl. 10.00
Halfdan Rasmussen
i ord og toner
8.december kl. 10.00
Juleafslutning med sange, nisser,
historier og julefrokost
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Aftenhøjskolen

Efter en længere pause vender
Aftenhøjskolen tilbage – som altid med
spændende foredrag til omtanke og
eftertanke.
Foredragene koster 50 kr. inklusiv en
bid brød, og et glas vin, og der er intet
krav om medlemskab.
24. september kl. 19.30
Sæsonen åbnes af sognepræst ved
Marmor Kirken i København Mikkel
Wold og hans foredrag “ Længslen
efter lykken og det meningsfulde liv”.
Mennesket har alle dage interesseret sig
for, hvad det vil sige at leve lykkeligt,
og ofte hænger spørgsmålet sammen
med en grundlæggende oplevelse af
livet som meningsfuldt. Men hvad vil
det sige, at livet har mening? Foredraget
belyser temaerne lykke og mening
ud fra mødestedet mellem teologi og
psykologi.”
29. oktober kl. 19.30
Jacob Birkler, formand for Etisk Råd,
vil tale om Livet og Døden! Uanset
hvordan vi vender og drejer det, er livet
og døden svære at komme udenom, og
hvordan vi forholder vi os så til dem?
Hvor meget evner vi egentligt - og hvilke
etiske overvejelser og problemstillinger
rejser vores medicinske kunnen?
26. november kl. 19.30
Sæsonen rundes af, af Jakob Brønnum,
forfatter, teolog og redaktør af
Præsteforenings Blad, som vil fortælle
om rockmusikkens “grand old man”
Bob Dylan og hans rejse fra 1960’ernes
protestsange over en pludselige,
inderlige kristendom fra slutningen
af 1970’erne til den modne Dylans
dramatiske sortsyn fra 1989 og til i dag,
hvor det seneste album Tempest (2012)
bugner af bibelske sprogbrokker.

Teologisk læsekreds
Teologi trives bedst i samtale, derfor
invitere præsterne til teologisk
læsekreds om Johannes Sløks bog
”Kristen moral - før og nu”
onsdag den 23. september
kl. 19.30.
Denne første aften aftales fremtidige
mødetidspunkter og hvordan bogen
skal læses, men udgangspunktet er, at
der på skift holdes et kort oplæg af de
læste kapitler, hvorefter der er samtale
og diskussion. Det må forventes at
møde forberedt op til hver gang.

Høstgudstjeneste

med efterfølgende auktion over
høstoffer
Søndag den 20. september kl. 10.00
fejrer vi høstgudstjeneste i Mariager
kirke.
Høstgudstjenesten er en god anledning
til at takke for alt det, vi modtager og
minde os selv og hinanden om det
ansvar, vi har over for verden omkring
os og hinanden.
Ved høstgudstjenesten vil vi synge de
kendte høstsalmer, og kirken vil være
smukt pyntet. I den forbindelse
vil vi gerne opfordre folk til at
medbringe nogle af høstens gaver
både til udsmykning af kirken under
gudstjenesten og til bortauktionering
under kirkekaffen i Munkesalen efter
gudstjenesten.
Alle penge, som lægges i kirkens
indsamlingsbøsser, og som kommer ind
gennem auktionen, går til Folkekirkens
nødhjælp

Der vokser en lille plante
på Mariagers kirkegårdsdige
med bittesmå blomster, charmante,
som dråber fra himmerige.

Vedbend-torskemund

Fem-takkede grønne blade
snor sig på digets sten,
lyslilla blomsters kaskade
springer som kildevæld, ren’.
Kronblade, formet som læber
- en floraens torskemund sig gennem løvhanget stræber,
dækkende stenet grund.
Krybende løvhang, der søger
vej i sprækker og revner,
sælsomt erkendelsen øger,
livsforståelsen evner.
Vedbend-torskemund, lille,
gaven på kirkegårdsdige,
sorgens struktur fremstille’
langt bedre, end ord kan sige.
Stedse den søger at krybe
fra lyset til mørke sprækker;
fra skyggelandet, det dybe,
den atter mod dagslyset rækker.
Ligesom et sårbart menneskesind
veksler i stemningsspil,
flyr den stundom fra solens skin,
når nedtryktheden slår til.
Sorg er dog iblandet mindernes lys
- menneskesindet strakt ud nådens blomstervæld mildner det gys,
der vækkes, når døden har bud.
Vibeke Guldberg Madsen
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September

Gudstjenesteliste

06. kl. 10.00

14. søndag efter Trinitatis

09. kl. 17.00

Familiegudstjeneste med
fællesspisning
15. søndag efter Trinitatis

13. kl. 10.00

Lukas 17,11-19

Kirkebilen
JDKR
JDKR/ST

Matthæus 6,24-34

JDKR

Lukas 7,11-17

ST

27. kl. 10.00

16. søndag efter Trinitatis
Høstgudstjeneste
17. søndag efter Trinitatis

Lukas 14,1-11

JDKR

04. kl. 10.00

18. søndag efter Trinitatis

Matthæus 22,34-46

AJH

11. kl. 10.00

19. søndag efter Trinitatis

Markus 2,1-12

ST

18. kl. 10.00

20. søndag efter Trinitatis

Matthæus 22,1-14

21. kl. 17.00

Familiegudstjeneste med
fællesspisning
21. søndag efter Trinitatis
Kirkefrokost

20. kl. 10.00

Oktober

25. kl. 10.00

November

JDKR
JDKR/ST

Johannes 4,46-53

ST

JDKR
JDKR
ST
ST
JDKR/ST

01. kl. 10.00

Alle helgens dag

Matthæus 5,1-12

08. kl. 10.00
15. kl. 10.00
22 kl. 10.00
25. kl. 17.00

Matthæus 22,15-22
Matthæus 9,18-26
Matthæus 25,31-46

29. kl. 10.00

23. søndag efter Trinitatis
24. søndag efter Trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret
Familiegudstjeneste med
fællesspisning
1. søndag i advent

Lukas 4,16-30

JDKR

06. kl. 10.00

2. søndag i advent

Matthæus 25,1-13

ST

December

ST: Stine Tougaard - AJH: Arndt Jessen Hansen - 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

Gudstjenester for
Sødisbakke
September:

Onsdag den 2. kl. 11.15
v. Cicilie Inge Poulsen
Torsdag den 24. kl. 10.15

”Høstgudstjeneste”
v/Cicilie Inge Poulsen

Plejehjemsgudstjenester på Fjordvang

Torsdag den 17. kl. 10.15

Oktober: fredag den 30. kl. 10.00 Jacob D. Krogh Rasmussen

”Julegudstjeneste”

November: fredag den 27. kl. 10.00 Cicilie Inge Poulsen

v. Cicilie Inge Poulsen

September: fredag den 25. kl. 10.00 Jacob D. Krogh Rasmussen
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Det er muligt at bestille kirkebilen til
gudstjenesterne ved at ringe til Fjordens
Taxa på tlf.: 98 57 57 10 senest om søndagen kl. 08.00, men gerne en af de foregående dage.

December:

Siden sidst
Døbte

Aviaya Elisabeth Bang-Grandahl
Eliza Lucia Rou Winther
Alberthe Valbjørn Bastrup Pedersen
Lucas Cincinnatus Bennedsen
Alba Gertz Bech
Sara Aagaard Brix
Sophia Högel
Nikole Quist Bisgaard Jensen
Karoline Høgh Skovsen
Alberte Sommer

Begravede/bisatte

Doris Tholstrup født Brandenborg
Linda Margrethe Nielsen
Aase Minna Nielsson født Andersen
Brian Rejmer
Else Birgit Olesen født Jørgensen
Nina Sine Vestergård født Christensen
Rita Nymann Thygesen
Leif Aage Larsen Holm
Inga Johanne Christiansen født Møller
Arne Møller Jørgensen
Edith Johanne Christensen født Jensen
Else Elise Jensen født Christensen
Henning Hornshøj Jensen

Velsignede

Mia Andie Asfærg Thrane &
Magnus Matthias Asfærg Thrane

Indsamlet siden sidst
Kirkens Korshær 334, 50
Dåbsbibler: 913,00

September

01. kl. 10.00
09. kl. 17.00
13. kl. 10.00
15. kl. 10.00
16. kl. 10.00
19. kl. 10.00

Andre aktiviteter

20. kl. 10.00
23. kl. 19.30
24. kl.19.30
27. kl. 10.00
27. kl. 14.00
29. kl. 10.00
29. kl. 19.00

Formiddagshøjskolen – Klostersalen
Familiegudstjeneste med fællesspisning – Kirken/Klostersalen
Konfirmandforældremøde, almen klasserne – Kirken
Formiddagshøjskolen – Klostersalen
Konfirmandløb – Kirke, Kloster og Have
Karteuser-vandring Glenstrup-Mariager – Mødested Mariager
kirkes P-plads
Høstgudstjeneste og efterfølgende auktion – Kirken
Teologisk læsekreds – Kontoret 1. sal.
Aftenhøjskolen - Mikkel Wold - Klostersalen
Konfirmandforældremøde, S-klasserne – Kirken
Søndagscafe – Munkesalen
Formiddagshøjskolen – Klostersalen
Menighedsrådsmåde - Havestuen

01. kl. 19.30
13. kl. 10.00
21. kl. 14.00
21. kl. 17.00
22. kl. 14.00
22 kl. 19.30

Tillykke Carl Nielsen 1/3 – Munkesalen, entré
Formiddagshøjskolen – Klostersalen
Midi-konfirmander – Konfirmandlokalet
Familiegudstjeneste med fællesspisning – Kirke/Klostersalen
Midi-konfirmander – Konfirmandlokalet
Tillykke Carl Nielsen 2/3 – Munkesalen

Oktober

Viede

- Andre aktiviteter fortsættes næste side

Camilla Løvstad & Tristan Donald Button
Cecilie Moselund Wiede & Mathias Aggerbo
Christina Kjelstrup Hørup Andersen & Ronnie Gammelby
Anna Maria Salling & Christian Krogh Nielsen
Tanya Brit Jensen & Niels Dam Skovrider
Sabrina Tjørnelund Pedersen & Anders Bloch Nielsen
Annelouise Exner & Renè Mikkelsen
Julia Dalgaard & Benny Herold Christiansen
Sisse Søgaard Kirketerp & Kasper Bruun
Rikke Hammann Thorup & Lars Peter Hededal Rasmussen
Louise Damgård Lundø & Brian Olesen Storgaard
Julie Øland Laursen & Arnar Jørgensson
Kristina Kjær Knudsen & Jesper Pløger Sørensen
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Andre
aktiviteter,
fortsat fra side 11
Oktober
fortsat fra forrige side

23, kl. 14.00
24. kl. 10.00
25. kl. 10.00
27. kl. 10.00
27. kl. 17.30
27. kl. 19.00
29. kl. 19.30

Midi-konfirmander – Konfirmandlokalet
Midi-konfirmander – Udflugt til Viborg
Orienteringsmøde og kirkefrokost – Kirken
Formiddagshøjskolen – Klostersalen
Menighedsrådsmøde – Havestuen
Årsmøde i Birgittaforeningen – Munkesalen
Aftenhøjskole med Jacob Birkler – Klostersalen, entré

01. kl. 14.00
10. kl. 10.00
12. kl. 19.30
14. kl. 14.00
24. kl. 10.00
24. kl. 19.00
25. kl. 17.00
26. kl. 19.30
29. kl. 14.00

Søndagscafe – Munkesalen
Formiddagshøjskolen – Klostersalen
Tillykke Carl Nielsen 3/3 – Munkesalen
Ikon-kursus – Klostersalen, tilmelding Birgittaforeningen
Formiddagshøjskolen – Klostersalen
Menighedsrådsmøde – Havestuen
Familiegudstjeneste med fællesspisning – Kirke/Klostersalen
Aftenhøjskolen - Jakob Brønnum - Klostersalen
Søndagscafe – Munkesalen

November

Klosterhaven

Allerede det første år efter plantningen
blomstrer de nyplantede roser i Klosterhaven. Langt de fleste har klaret sig godt,
selv om de ikke alle er placeret under de
bedste betingelser, men må kæmpe med
ukrudt og skygge.

Dommerens terrasse
Vagn Christoffersen har brugt megen
tid på at rydde og klippe ”Dommerens
Terrasse”. Nu fremstår den klar til at
man kan nyde et godt glas vin i solen
omgivet af nyplantede klematis.
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Menighedsrådsmøder
29. September
kl. 19.00 i Havestuen
27. Oktober
kl. 17.30 i Havestuen
24. November
kl. 19.00 i Havestuen

Det er altid godt med en årsag

Han blev døbt Carl. Et ganske almindeligt
fornavn. Kun overgået af et ualmindeligt
almindeligt efternavn: Nielsen.
Året var 1865. Lige efter at den selvpåførte nationale katastrofe for altid havde gjort
Danmark til en småstat og fjernet de nationalromantiske forestillinger om et stort betydningsfuldt vikinge-hærgende Danmark
i den europæiske superliga.
Han blev født på Fyn, og han blev Danmarks store nationalkomponist.
Norge havde Grieg - Finland Sibelius svenskerne er knapt så entydige, men i
Danmark fik vi: Carl Nielsen.

Det er bedst, når de er døde.

Umiddelbart er det noget vrøvl. Vi vil helst
have, at folk er i live, men vi ved jo godt, at
livet ikke varer for evigt - i hvert fald ikke
her i vores tredimensionelle verden.
Når sket er sket og en person er død, er der,
som vi ved fra kirkegårdens gravstene, to
betydningsfulde årstal: fødsel og død.
Når man skal arrangere koncerter, giver
det dobbelt så mange mærkedage, som
hvis komponisten havde været i live.
Vi har lige - i skrivende stund - rundet

Bachs dødsdag (28. juli), og selvfølgelig
spiller man Bach denne dag, hvis der ellers
lige er en koncert eller en højmesse.
Det er altid godt med en årsag.

Carl Nielsen fra Fyn.

De har noget de der fynboer. De har H.C.
Andersen, og de har Carl Nielsen.
Hvem bekymrer sig om, at Søren Kierkegaard blev født i København og Grundtvig
nær Vordingborg?
Måske nogle på Sjælland, men næppe os
herfra det østlige Jylland.
De to andre er meget let at placere geografisk. De er fra Fyn. Fin er Fyn.

Fynsk forår.

Der er næppe den danske folkeskoleklasse
på besøg i Odense, der ikke har været slæbt
forbi H.C. Andersens hus. I modsætning til
da jeg var folkeskolelev, er der nu også et
temmeligt omfangsrigt og spændende museum tilknyttet.
Jeg ved faktisk ikke, om der eksisterer
mindesmærker for Carl Nielsen. Om hans
fødehjem er bevaret. Det er det måske. Der
er sikkert også en ligegyldig statue eller to.

Når Carl Nielsen så præcist er forbundet
med Fyn, er det måske fordi et af hans mest
elskede værker hedder: “Fynsk forår”.
Intet mindre.
“Sjællandsk sommer” eller “Østjydsk efterår” ligger bare ikke lige så godt i øret
som “Fynsk forår”.
Værket er Carl Nielsens sidste store korværk og tillige hans mest kendte og elskede.
Værket indeholder blandt andet sangen
“Den milde dag er lys og lang”

Den milde dag er lys og lang
og fuld af sol og fuglesang,
og alt er såmænd ganske godt,
når blot, når blot, når blot,
når blot vor nabos Ilsebil
vil det, som jeg så gerne vil
vil lægge kinden mod min kind
med samme varme sind.
Jo - Carl Nielsen er nationalromantiker
fra det mildt sagt syngende Fyn.

Violinisten Birgitte Bærentzen Pihl og pianisten Lene Buch Rasmussen har dannet duo i en årrække og har gennem årene spillet koncerter præget af musikalsk liv og nærvær.
Ved koncerten i Munkesalen torsdag d. 1. oktober kl. 19:30 spilles
Carl Nielsens to violinsonater og årets anden store skandinaviske
musikerfødselar - Sibelius - er repræsenteret med sin violinsonate.

Tillykke Carl Nielsen 1/3 - Kammermusikken

Reserver din billet (100 kr. enhedspris) ved henvendelse til kirkens
organist. Personligt eller mail/SMS.(mikael@mariagerkirke.dk 61355447).
Der sælges max. 50 billetter!

Læs om koncerter, kor og salmer på: musik.mariagerkirke.dk
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Anette Kjær har siden 1994 haft en omfattende foredragsvirksomhed med
emner af stor spændvidde.
De mange års erfaring har hun samlet i et levende og vedkommende foredragskoncept, hvor alle emner belyses gennem fællessange og fortælling.
Sangene får nyt liv, og emnerne en ny vinkel, når fællessang og foredrag
væves sammen til en farverig helhed med dybde, perspektiv og tankevækkende betragtninger.
Højskolesangbogen og den danske sang har for Anette Kjær altid været en
hjertesag, og det har ført til mange års studier, der i foredragene forener
sig med hendes musikalske baggrund og store formidlingsglæde.
Anette Kjær er diplomuddannet klassisk sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium og er efterfølgende uddannet som organist fra Vestervig
kirkemusikskole og har læst idéhistorie på Aarhus Universitet på kandidatdelen.

Tillykke Carl Nielsen 2/3 - Sangskatten
Tre arrangementer.

Vi rammer hverken fødseldagen, som er d.
9. juni eller dødsdagen som er d. 3. oktober, men det er tæt på.
I løbet af oktober og november er der tre
arrangementer med Carl Nielsen i centrum. Alle tre arrangementer finder sted i
Munkesalen i Klostret, og vi kommer rundt
om nogle af de væsentlige dele af Carl
Nielsens virke.
Kammermusikken, sangene og symfonien.

Også Sibelius.

Det er ikke kun Carl Nielsen, der har rund
fødselsdag i år. Finland må være på den anden musik-ende, for deres store komponist
Sibelius blev også født i 1865.
Ved koncerten torsdag d. 1. oktober kl.
19:30 i Munkesalen, får vi besøg af Violinisten Birgitte Bærentzen Pihl og pianisten
Lene Buch Rasmussen, der har dannet duo
i en årrække.
Duoen hedder Duo Essenza. Hvorfor ved
jeg ikke, men det er der sikkert en god
grund til.
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I Munkesalens intime atmosfære vil de
spille stort set al Carl Nielsens og Sibelius
kammermusik for klaver og violin.
Frygt ikke, som englen sagde! Der er i al
beskedenhed tale om tre værker.
Carl Nielsen skrev to violinsonater (som
de hedder - klaveret er underforstået). Et
ungdomsværk og et sent værk. Sibelius
skrev en enkelt violinsonate.
Som altid ved koncerter i Munkesalen er
der et begrænset antal siddepladser, og billetter koster som altid en rund hundredekroneseddel. Sådan er det!
Til gengæld bydes på god musik, godt musikerskab, hyggelig atmosfære og i pausen
et glas et eller andet. Jeg regner med, at det
bliver friskpresset æblejuice.
Fin er Fyns æbler.
(Det er sikkert nødvendigt at reservere en
billet - henvend dig til kirkens organist læs mere på musik.mariagerkirke.dk)

Jeg ved en lærkerede.

Selv med dalende musikundervisning og
nedlæggelse af musiske institioner i Danmark i hidtil uset omfang, er det stadig de

fleste, der kender sangen om lærkereden.
Teksten er god og ligefrem - musikken
endnu bedre.
Teksten er skrevet af Harald Bergstedt, der
under krigen blev overbevist nazist, hvorfor “Jeg ved en lærkerede” ikke måtte spilles i Danmarks Radio før så sent som mit
fødselsår i 1963.
En tekst bliver jo altså ikke dårligere af
at være skrevet af et menneske med dårlige meninger. Wagner var livet igennem
antisemitisk, men hans operaer bærer ikke
præg af det. Gå efter bolden - ikke efter
manden. Lærkereden har intet nazistisk
over sig.
Carl Nielsen skrev melodien til lærkereden
i 1924, og den har været en top 3 børnesang lige siden.

Danmark og alle de andre.

Med nogle få forbehold passer det, at i
Danmark har de store komponister skrevet folkelige sange, men i udlandet har det
ikke været tilfældet. Bl.a. derfor er vores
højskolesangbog så omfangsrig.

Ved foredraget torsdag d. 22. oktober kl.
19:30 får vi besøg af en rigtig kapacitet i
Carl Nielsen.
Sangeren og foredragsholderen Anette
Kjær har i årevis beskæftiget sig med den
danske sang i alle dens afskygninger og
altså i år med specielt focus på Carl Nielsens liv og sangskat.
Hun skriver selv i oplægget til denne aften: “Med udgangspunkt i sangene og med
afsæt i Carl Nielsens breve og artikler, tegnes et portræt af komponisten, musikeren,
samfundsdebattøren, musikskribenten og
mennesket Carl Nielsen, der fik så stor betydning, ikke mindst for den danske, folkelige fællessang”.
Der er gratis adgang til dette arrangement.

Ubetaleligt.

Hvis man forestillede sig, at vi lige entrérede med Danmarks Radios Symfoniorkester. Kørte dem herover til det ydmyge Mariager i bus. Indlogerede og bespiste dem i
et par dage eller tre, hvorefter de spillede
Carl Nielsens tredje symfoni for os, så ville
økonomien mildest talt se lidt medtaget ud
- så det gør vi af mange gode grunde ikke.
Optimalt havde været at tage til Aarhus

eller Aalborg og høre musikken i en dertil
indrettet koncertsal, men det kan man gøre
som privatperson.
I serien, som jeg kalder “Lær og lyt”, skal
vi denne gang opleve Sinfonia Espansiva.
Carl Nielsens tredje symfoni.
Og det er helt gratis!

Gennembrud i udlandet.

Nogle gange er en profet ikke kendt udenfor sit lokalområde, men det blev der for
Carl Nielsens vedkommende rådet bod på
i 1965.
Det år modtog den amerikanske dirigent
Leonard Bernstein Sonnings musikpris og
kvitterede med at opføre Carl Nielsens 3.
symfoni med det Kgl. Kapel. Fra og med
denne koncert hørte Carl Nielsens seks
symfonier naturligt til på store udenlanske
orkestres koncertrepertoirer.
Koncerten er legendarisk, men hverken bevaret i god lyd eller godt billede, så det bliver en anden “up-to-date” DVD, der sættes
på afspilleren torsdag d. 12. nov. kl. 19:30,
hvor dette sidste Nielsen-arrangement finder sted.
Kirkens organist gennemgår kort værket
inden vi sammen - uforstyrret af mobiler

Tillykke Carl Nielsen 3/3 - Symfonien

og toiletbesøg - lytter til denne helt igennem fantastiske danske, store symfoniske
musik.

Alting har en ende.

En regnorm den har to som hedengange
Shubidua så morsomt sang. Når året rinder
ud, vil der have været Carl Nielsen arrangementer her og der og alle vegne.
Så bliver der sikkert lidt Nielsen mathed
næste år, men en ende får Carl Nielsens
værker næppe.
Dertil er der al for meget kvalitet i hans
musik fra de mindste og enkleste sange til
de største symfonier.
Så kan vi jo vente på næste gang, der er en
god årsag til at fejre Carl Nielsen.
Må jeg gætte på 2031?
100-året for Carl Nielsens død!
Nå - der er jeg næppe kirkebladsskribent.
Jeg nøjes med at glæde mig til de tre efterårsarrangementer i det herrens år 2015.
Tillykke til Carl Nielsen og tillykke til os.
Af organist Mikael Ustrup

Idéen til hovedtemaet i Sinfonia Espansiva kom, da Carl
Nielsen en dag kørte i sporvogn i begyndelsen af 1910.
Da temaet pludselig dukkede op, måtte han skrive den ned
med det samme, og da Carl Nielsen ikke havde papir på sig,
skrev han noderne på sine skjortemanchetter.
Resten af arbejdet med symfonien forløb dog med større
besvær. Carl Nielsen løb ind i en depression og mistede i en
lang periode troen på det nye værk.
Først mere end et år senere kunne han lægge sidste hånd på
værket.
Carl Nielsen dirigerede selv uropførslen i Odd Fellow-palæet
i København i februar 1912, og koncerten blev en stor succes.
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Himlens fugle og havens blomster

Marias ager så fager så fager
i luftenes lysgrønne lin.
Blidt i det jyskeste, bølgede bakkede
blå ved den fjord som er din.
(KEL)

spændende del af naturen omkring os i
det såkaldte ”Udkants- Danmark”, ligesom duer og måger og terner også er med
til at berige naturen - i hvert fald for os
som lever i yderområderne.

Igennem hele juli måned har jeg hver
dag gået og set på et fotografi på min
kalender fra naturfredningsforeningen.
Billedet er taget ved Skjern - ådalen,
som jo er Danmarks største naturgenopretningsprojekt, og det viser en hættemågekoloni ved oversvømmede engarealer.
Der er selvfølgelig mængder af hættemåger, men i forgrunden af billedet står
en ræv med hovedet løftet mod himlen
– den er ved at afværge et angreb fra en
stor rørhøg, mens flagrende hættemåger
hjælper ihærdigt (man kan næsten høre
dem skrige!) Normalt er rørhøge og måger ikke venner, men her er en større fælles fjende, som de sammen forsøger at
bekæmpe.
Når jeg overhovedet skriver om dette,
er det fordi, jeg gennem sommeren har
bemærket et stort antal rovfugle ude i det
åbne land – ja også her omkring i skoven og ved fjorden i Mariager. Rovfugle
som netop rørhøge, musvåger, kærhøge,
glenter og ørne er blevet en større og

Solgule huse, en vindtørret ruse en
tunglugt af tjære og tang,
hvideste mågesegl, rødeste vingetegl
sanseberuser en sang.
I mange byer betragtes duer og måger af
enhver art som skadedyr – og de må bare
skydes! Jeg kan egentlig også høre mig
selv sige, at ”nå, det er bare en måge eller en terne” – eller ”hør den irriterende
due”. – (Vi siger det jo også i høj grad om
kragen, men hvis man ser på den, uden at
tænke på, at en kragefamilie kan æde 30
harekillinger på en uge – ja så er den jo
egentlig en smuk aristokratisk fugl i sin
sorte/grå habit.) - Ved eftertanke er jeg
begyndt at se skønheden ved disse fugle
i stedet for irritationen over deres adfærd
- Se blot skov-eller ringduens svimlende
himmelflugt – særligt når den kurtiserer
– og dens bløde landing på jorden, hvor
man kan se alle dens blygråblå toner
og den hvide ring om halsen, mens den
vegetativt vugger rundt og finder lækre
hors d’oeuvres før den endelige
aftensmad. – Vi har i de senere år
haft flere og flere ringduer til at
bo her til stadighed, og har netop i
år været opmærksom på de nyudklækkede dueunger, hvis farver
er så pastellysende, så de næsten
skærer i øjnene.

Nyt syn

Det nye syn har jeg også forsøgt
at lægge på mågerne – Se blot på
16

Fotograf: Peter Marzack

en hættemåge – den slanke hvide krop og
den kulsorte kalot eller ternen med den
elegante krop– i virkeligheden en ualmindelig smuk fugl hvis ikke vi havde
alle fordommene til at skygge for synet.
Vi er bare så vante til at opfatte måger,
terner, duer, krager som irriterende fugle
på grund af deres adfærd.
Ganske anderledes er det med de ”rigtige” rovfugle, der ikke bare er røvere. Det
er næsten med ærbødighed, vi ser den
Røde Glente og havørnen, der lever her
ved Fjorden, kærhøgen og rørhøgen der
på en eller anden måde har mere karisma
over sig– måske fordi de ikke er kendte af alle og derfor opleves som sjældne
og dermed mere interessante. Musvågen
ser vi hver dag, den bor her i skoven, har
sin rede og sine unger, men det ændrer
ikke, at den er mere spændende end måger og krager – måske pga dens udseende og karakteristiske skrig, selvom den
bestemt ikke med sine brunlige farver er
smukkere end måge og krage.
Tænk som et duggende blåbær at hænge ved
Hohøj i skyggen af ris.
Tænk sig at hænge en højsommeraften på
havnen på soldugget vis.
Fotograf: Peter Marzack

Hohøj

Den sidste rovfugl i flokken er måske
den hurtigste og mest elegante – nemlig
falken. På en tur over Hohøj for nylig, så
vi pludselig en falk stå lige over os – den
flimrede i luften længe, mens den jog en
musvåge væk, og pludselig slog den ned
med lynets hast og nappede en fugleunge – sikkert en lærkeunge – og fløj væk
næsten hurtigere end øjet kunne følge.
Musvågens ”musen” kunne slet ikke følge falkens, så den fortrak og fandt andre
himmelgange.
Vi går ofte turen rundt om Hohøj, men
denne dag havde vi en klar grund til at
gå. Vi havde nogle dage hørt en maskines højlydte brummen, og vi mente, at
det kom fra Hohøjområdet, så vi måtte
op og se, da vi nemlig havde hørt, at
kommunen endelig ville gøre noget ved
de mange træer, der længe længe havde
taget udsigten fra Hohøj over fjorden. –
På den lille finurlige sti, der er lige over
for vores skovhave, kunne vi straks se, at
noget var sket – alt var lysere, der var en

lethed over skov og himmel – og pludselig kommer vi til den virkelige lysning!
Stort set alt er fældet, og vi får travlt med
at komme op på Hohøj for at se ”lyset”!
– NU kan man se fjorden, hvor man før
ikke kunne se skoven for bare træer – et
vidt smukt udsyn, der gør verden større
--

i meget forskellige variationer (se foto).
Det er en stor fornøjelse!
Georginerne, som også er temmelig
gamle, idet Ingemanns afdøde mor for
mange mange år siden satte de første
knolde, som siden er blevet til mange tusind, er nu sat i et bed hos os for at viderebringe både arv og skønsyn – På Hohøj
kan du gå en tur rundt og nyde synet af
de mange tusind, som står der hvert år –
og somme tider får nogen lov at plukke!!

På vejen videre rundt vinker vi til Ingemann, som bor i Hohøjhuset, og hos
ham har vi fået Hohøjspecialiteter – flere af slagsen. I vinter var det juleroser,
senere blev det georgineknolde og sidst
men ikke mindst frø af den navnkundige
Hohøjvalmue. Valmuen dukkede frem
for mange år siden efter rydning af et
ca. 100 år gammelt jorddige ved foden
af Hohøj. Den er afvekslende i farverne
rød, lyserød og violet, den har enkelte og
dobbelte blomster, mere el. mindre frynsede. Ingeman gav os en håndfuld frø,
som vi såede vilkårlige steder i haven,
og jeg skal love for, at der kom valmuer
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Skovhaven

Den våde sommer har sat sit umiskendelige præg på naturen – ALT er grøntgrønt! Ingen afsvedne træer, overdådigt
flor af alt – omend lidt sent på grund af
kulden i foråret og kulden om natten. Jeg
kan ikke huske, at jeg har oplevet så sen
en sætning af ærter, squash, bønner – det
plejer at være svært at nå at plukke, når
vi kommer hjem fra Endelave efter uge
30 – I skrivende stund – uge 32 - venter
vi stadig på at kunne høste disse produkter – måske bortset fra ærter, der lige er
begyndt at blive lidt fyldige.
Derimod er der et blomsterflor uden lige
– klematis, hortensia, morgenfruer, digitalis, roser, hosta, oregano og storkenæb
forsøger at overgå hinanden i blomsterpragt, og det er ikke til at udpege en vinder!

Alle småfuglene har været på den overdådige fodergren og præsenteret deres
afkom lige fra de små gullyseblågrå
musvitter og blåmejser til sarte brune
og grå bedårende skovspurve til forpjuskede skovskadeunger med fjerene
strittende ud til alle sider og til de forvirrede hvidsortmelerede flagspætteunger –
skønne er de alle sammen!
Til slut en lille historie lidt uden for
vores ”baghave”: Nogle af dette blads
læsere kan måske huske, at jeg tidligere har skrevet om grævlinger, der blev
fodret med fuglekugler. Historien gentog
sig flere år i træk, men så blev skoven
fældet og hegn sat op, hvilket åbenbart
stoppede grævlingen dengang. - Nu har
den imidlertid fundet andre udveje, så
den kommer igen på besøg og bliver
fodret med fuglekugler hos Sys Mygind i Oxendalen – far og mor samt
tre grævlinggrise, som ungerne jo
hedder. Somme tider bliver de udfordret af en ræveunge, som også
vil ha del i festen –naturen er forunderlig og fantastisk!
Sommerlivdage med sol over tage
i rosa i rosernes by
jorden grønsmykket som sjælen
henrykket
i solsommerfavntag på ny.
(KEL)

Fortsat god sommer!
Britt Lægsgaard
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Nu da sommeren går på hæld, er det
dejligt at kunne tænke tilbage på mange lyse stunder.
Midsommervandringen med Jørgen
Kruse, - hvor vi vandrede langs fjorden en lun sommeraften i tørvejr, - og
her fik Jørgens finurlige udlægning af
”Adam og Eva ved Mariager Fjord”
undervejs, blev en af de mindeværdige.

Klosterhaven var også det bedste sted,
man kunne ønske sig for en hyggelig
ramme med fællessang omkring bålet
som afrunding på en dejlig aften.
Denne sommer kunne vi også glæde os
over, at man fra Viborg Pilgrimscentrum igen havde sat Birgittavandrin-

gen på programmet, så efter en smuk
andagt i Mariager kirke ved Stine Tougaard og gode ord med på vejen med
bl.a. x) Den Irske bortsendelses-salme
begav 24 pilgrimme fra hele landet sig
så afsted i juli md. på den ca. 70 km
lange rute mod Viborg.

Nyt fra Birgittaforeningen
Det blev dog en lidt barsk start, idet regnen den dag ikke faldt særlig blidt, men
bogstaveligt talt øsede ned det meste af
tiden.

ager, og vi finder hellige kilder og besøger de kirker som passeres undervejs.
Af hensyn til dem, der ønsker samkørsel
fra Mariager, bedes man tilmelde sig hos
Anni Engedal, der leder denne vandring.
Mail anniengedal@hotmail.com eller
tlf. 60674484. Se også omtale på foreningens hjemmeside eller kontakt Anni
hvis du har spørgsmål til turen.
Foreningens årsmøde finder sted:
27. oktober kl. 19.00
i Den gamle klosterbygning.

I Birgittahuset var der fuldt hus i forbindelse med vandringen mod Viborg, og
i sensommeren fik vi her også en gæst,
der gjorde et forbilledligt indtryk som er
værd at tænke tilbage på.
Trods regn og blæst nåede alle dog godt
frem og kunne efterfølgende fortælle om
en vellykket vandring med gode samtaler og smukke og tankevækkende andagter i kirkerne undervejs.
Søren Høg,- ”den blinde musiker” som
han selv kalder sig,- lagde da vejen forbi
Mariager med sin førerhund Gaia. Hans
projekt er at vandre alene med sin hund
fra Skagen mod Faxe, og på den måde
vise andre blinde hvad der sker, når man
bevæger sig ud i verden med rygsækken
pakket med en god portion tillid og positive forventninger. Foreløbig kunne han
da heldigvis også kun berette om megen
venlighed og hjælpsomhed, og som tak
for overnatning i pilgrimsherberget underholdt han en aften med sin guitar og
sang, - hvor klosterhaven igen dannede
ramme om et meget hyggeligt samvær.

På gensyn og rigtig god sensommer.
Venlig hilsen Helga Moos.

x) Den irske bortsendelsessalme:

Se her Sørens ord fra Birgittahusets
gæstebog:
Helt fantastiske 3 døgn i
Birgittaherberget.
Jeg er blind trubadur, der vandrer
fra Skagen mod Faxe med min hund,
trækvogn og guitar.
Jeg har fundet dybde og ro i mig selv
i disse dage. Fantastisk generøsitet og
gæstfrihed.
Tak – tak af hjertet og på gensyn.
Søren Høg og Gaia
Det næste på foreningens program er
Karteuser-vandringen fra Glenstrup til
Mariager d. 19. sept. På denne vandring
- gennem ådale og smukke skovstrækninger - fortælles om den historiske
forbindelse mellem Glenstrup og Mari-

Må din vej gå dig imøde,
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 dig i sin hånd.

Ikon-kursus

Lørdag d. 14. november
Kl. 10–15

Her får du mulighed for at fremstille
din egen personlige ikon under
kyndig vejledning af billedkunstner
Anna Steenberg samtidig med, at der
bliver fortalt om ikonernes kilder
og symbolik.
Se foreningens hjemmeside:
www.birgittaforeningen.dk

19

Det sker i Mariager Kirke

(..og læs meget mere inde i bladet)

Familiegudstjenester

Aftenhøjskolen

Familiegudstjenester

24. september kl. 19.30:
“Længslen efter lykken og det
meningsfulde liv”, Mikkel Wold

Familiegudstjenester
Familiegudstjenester

Sæt allerede nu

X

kryds i kalenderen for efterårets
Familiegudstjenester.
Onsdag den 9. september kl. 17.00
Onsdag den 21. oktober kl. 17.00
Onsdag den 25. november kl. 17.00
Efter gudstjenesterne i børnehøjde er der
gratis fællesspisning i Klostersalen,
1. sal i Klostret, og vi slutter ca. 18.30 så
alle sengetider kan overholdes.

Søndagscafé
27. september:
”Musik til hjertet”

Kl. 14 – 16 i Klostret i Mariager
Cand. mag i musikterapi Line BrinkJensen underholder med sang og musik
sammen med sin far, Anton, ud fra tanken
om, at musik gør os svage på en måde, så
vi føler os stærke.
Der serveres kaffe og te og hjemmebagt
kage.

1. november:
”Fra blå blink til rollator.”

29. oktober kl. 19.30:
“Liv og Død – og etikken!”,
Jacob Birkler

Kl. 14 – 16 i Klostret i Mariager
Heinz Svoldgaard Hvid fortæller om
hvordan han d.31.maj 2001 blev forvandlet
fra politimand til førtidspensionist. Som
37 årig blev han stærkt ganghandikappet
efter 13 alvorlige arbejdsskader i sin blot
14-årige karriere ved politiet.
Der serveres kaffe og te og hjemmebagt
kage.

29. november:
Julesange med Flemming Baade

26. november kl. 19.30:
“Bob Dylan”, Jakob Brønnum

Alle er velkomne
og der er ingen tilmelding.

Aftenhøjskolen er åben for alle
- så vel mødt til foredrag, der vækker til
omtanke og eftertanke!
Sted: Klostersalen, 1. sal. Klostret –
Entré 50 kr.
www.mariagerkirke.dk

Kl. 14 – 16 i Klostret i Mariager
Flemming Baade fortæller og spiller, og
vi synger med på mange af de kendte
julesange. Vi får en gennemgang af både
de kendte og mindre kendte sange og
salmer.
Der serveres gløgg og æbleskiver.

Det koster 50 kr.
Alle er velkomne,
og der er ingen tilmelding

