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Formiddagshøjskolen
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
til Formiddagshøjskolens
efterårs sæson:

Datoer:

6/9 – 20/9 – 4/10 – 18/10 – 1/11 –
15/11 – 29/11 – 6/12
Hvilke spændende foredragsholdere
der vil gæste formiddagshøjskolen
i efteråret vil fremgå af næste
kirkeblad.

”Wake up call”

Som forældre vil man sine børn det bedste. Man
gør sit bedste for, at de skal voksne op som glade, frie mennesker, som mennesker der finder
en plads i livet, som mennesker der er til gavn
for deres medmennesker og for det samfund,
de lever i. Selv om det er vigtigt for mange af
os, at børn får mulighed for at danne deres egne
meninger og holdninger - selvom det er vigtigt,
at de bliver frie og selvstændige, så påvirker vi
dem. Som forældre præger man sine børn. Det
gør man bl.a. ved at præsentere dem, for nogle
værdier, man selv tror på. Det kan være forskellige former for tro og religion, det kan være måder at omgås hinanden på, det kan være menneskesyn eller samfundssyn, vi videregiver på hver
vores måde kultur og historie.
Som samfund tager man også stilling til, hvordan man ønsker at præge sin befolkning. I vores
samfund forfægter vi demokrati, vi beskytter
mindretal, som samfund ønsker vi at signalere,
at alle mennesker er lige meget værd, derfor har
alle lige ret til skolegang og sundhedssystem, vi
har et skattesystem, som sikrer at der i et vist
omfang tages hånd om den fattige og den svage.
Vi har en frihed, som omfatter alle. Disse værdier er i vores samfund ”hellige”, vi reagerer hvis
nogen angriber vores tanker om lighed og frihed
og ansvar for hinanden.
Derudover har vi en række begivenheder og

dage, som vi kalder ”hellige”.
Børn har fri fra skolen til jul og
påske og pinse og til andre kristne
helligdage. Vi spiser det samme
og fejrer begivenheder på måder,
der ligner hinanden og ligner den
måde, vi har gjort det i århundreder - op igennem historien. Det
er med til at holde sammen på
samfundet, at vi er fælles om disse
begivenheder, der er stærke traditioner forbundet med helligdagene i samfundet. Det gælder også
i forbindelse med de ”private”
helligdage, dåb og konfirmation,
som i meget høj grad er dage med
meget stor betydning for familien
og for den enkeltes liv og identitet.
Jeg vil vove den påstand, at vores identitet - som
enkeltpersoner og som ”folk” - er knyttet meget tæt til disse ”hellige” værdier og ”hellige”
begivenheder. Og i og med de har deres grund i
kristendommen og kristendommen her i landet
for en stor dels vedkommende er forbundet med
Folkekirken, så bliver Folkekirken i meget høj
grad ”bærer” af disse - for os - hellige begivenheder og værdier. Sådan er det.
I denne tid har Ateistisk Selskab erklæret Folkekirken krig. Med budskaber på busserne i Århus
som ”Hvorfor koster tro noget?” og ”Det er tilladt at tænke selv”, reklamerer Ateistisk Selskab
for deres hjemmeside, hvorpå man med et klik
kan melde sig ud af Folkekirken. Det har givet
nogle udmeldelser. Der er kommet udmeldinger
fra Folkekirken om, at Ateistisk Selskabs kampagne er underlødig, og at antallet af udmeldelser er bekymrende. Jeg er ikke så bange for udmeldelserne - Folkekirken skal nok klare sig, og
i og for sig, er jeg heller ikke bange for Ateistisk
Selskab og så alligevel…
For hvad er det for en tanke, der ligger bag Ateistisk Selskabs angreb på Folkekirken? Hvad
sker der, hvis man fjerner alt ”helligt” fra et
samfund og fra et menneske. Hvad har ateistisk
selvskab tænkt sig skal stå i stedet for den tro,
den historie, den kultur, som Folkekirken er bæ-

rer af? Hvad skal holde os sammen som nation,
hvis alt kunst, alle traditioner og værdier, som er
båret af kristendommen ikke længere er en selvfølgelig del af vores liv?
Ateistisk Selskab har selv svaret på, hvad der
skal stå i stedet for! INGENTING. Vi skal i
stedet samles om INGENTING, vi skal i stedet
samme fejre INGENTING, vi skal i stedet værne om INGENTING. Og det er ikke realistisk.
Jeg frygter, at andre ting vil snige sig ind på troen og de kristne traditioners plads.
Jeg frygter, at det der vil træde i stedet for de
rammer, de traditioner, den tro og de værdier,
som Folkekirken i dag er garant for vil være
gold materialisme, vi vil samles om indkøb på
internettet og egoistisk narcissisme på de sociale
medier, vi vil samles om mistro mod dem, som
insisterer på at have en tro. Som barnet i barnevognen, vil vi blive sprogløse og åndløse, vi
vil som folk og som land stå identitetsløse i en
verden, som bliver mere og mere kompleks.
Jeg er ikke bange for de unge mænd, der melder
sig ud af folkekirken, jeg kan kun støtte Ateistisk
Selskabs budskab om at folk skal tænke selv,
det tror jeg sådan set allerede, folk gør. Det har
aldrig været nogen hemmelighed, at man til en
hver tid kan melde sig ud af folkekirken.
Men jeg er bange for den forbenede forbrugerisme, som sniger sig ind på os alle sammen. Jeg er
bange for at vi i vores velstand og forkælethed
kommer til at vende skytset de forkerte steder
hen.
Folkekirken er en mastodont af en institution, og
der skal mere end et par busreklamer til at ryste
den. Men lad os lade Ateistisk Samfunds krigserklæring være endnu et ”wake up call” om at alt
det gode, vi har i vores samfund, den tillid, det
ansvar, den omsorg for den svage, det kommer
et sted fra – fra kristendommen - fra Jesus selv.
Det skal vi forsvare, det skal vi stå inde for og
insistere på, det er ikke ligegyldigt. Det skal vi
præge vores børn med, så de får et bolværk mod
vor tids lurende åndløse materialisme.
Sognepræst Stine Tougaard
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Kirken i verden - Hong Kong

Del 2 af artikelserien om den politiske, sociale og religiøse situation i Hong Kong,
skrevet af en social aktivist, kirkebygger
og blogger fra Hong Kong.
Regenten skiftede, reglerne skiftede!
Efter overdragelsen fra britisk styre til
kinesisk styre skete der med hensyn
til de religiøse rettigheder ikke nogen
synlig ændring. Hong Kong fortsatte
med sin høje grad af religiøs frihed.
Da der ikke er nogen statskirke eller
Folkekirke er de fleste kirker i Hong
Kong at betragte som virksomheder
og derfor underlagt de regler og love,
som generelt gælder for sådanne. Det
eneste den lokale Hong Kong regering bekymrede sig om, efter overdragelsen til kinesisk suverænitet,
var hvorvidt, der bliver betalt korrekt
skat eller ej. Kirkerne kunne derfor
fortsætte deres store sociale arbejde,
og folk blev ved med at gå i kirke som normalt.
Under overfladen skete der dog store ændringer! Først og fremmest kom der store
restriktioner på at prædike på kinesisk uden
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for kirkebygningerne! Derudover blev det
forbudt at forkynde til folk under 18 år, og
det blev problematisk at forkynde Guds
kommende herredømme over hele jorden!
Men også Hong Kong kirkernes mission i
selve Kina kom under pres.

I mere end 100 år har Hong Kong været
det centrale udgangspunkt for den kristne
mission til det kommunistiske Kina. Mange kirker prioriterede denne mission højt
og forsøgte at foretage den, så sikkert som
muligt, bl.a. ved at missionærer udgav
sig for at være forretningsmænd, og der-

for både driver forretning og kirke i Kina
på samme tid. Det kinesiske styre havde
i stor stil kendskab til denne ”forklædte”
mission, og tillod den. Men efter overdragelsen af Hong Kong til kinesisk overhøjhed ændrede kirkerne i Hong Kong deres
tilgang til mission i Kina. Nu blev
det nødvendigt at holde sig på god
fod med den kinesiske regering,
bl.a. gennem positiv omtale, for at
kunne fastholde Kinas ”blinde øje”
til missionen.
Den kinesiske missionsmark blev
dog udvidet i selve Hong Kong, da
kinesiske turister i 2003 fik lov til
at rejse uhindret ind i Hong Kong.
Dette resulterede i en stor stigning
i kinesiske turister i Hong Kong
(over 40 millioner i 2016) og kirkerne i Hong Kong tog med kyshånd imod denne nye ”missions
mark”. Men hermed blev kimen også lagt
til en politisk konflikt som eksploderede i
2010!
Den næste beretning i artikelrækken vil
blive om ”lokalisme – trangen til selvstyre
og brud med Kina.”

”Var det kinesisk jeg hørte?”

Besøg fra Hong Kong

Den kinesiske invitation

I dagene den 8. august til den 17. august vil
Mariager sogn, i samarbejde med Sct. Clemens sogn i Randers, være udgangspunktet
for et udvekslings besøg fra den lutherske kirke i Hong Kong.
Udover at se nærmere på dansk kirkeliv og
deltage i både vores 5. sommerkoncert og
søndagens gudstjeneste, skal vores Hong
Kong kinesiske gæster opleve Legoland, smage dansk wienerbrød, og ikke mindst lære om
det danske samfund og Grundtvig og hans syn
på kirke, samfund og skolesyn. Emner som
vækker stor interesse i den asiatiske verden,
hvor kirke og kristendom er aktive tilvalg.
En asiatisk verden, der på en gang er strengt
traditionel og super liberalistisk, og hvor skolegangen og de bedste karakterer gælder liv
og død.
Et lands kultur og vaner lærer man dog bedst at kende ved at leve blandt de ”lokale”.
Derfor søger vi efter værtsfamilier, som kunne tænke sig at åbne deres hjem og gæsteværelse op for vores Hong Kong kinesiske gæster i weekenden 12. til 14. august, og som
er villige til at vise dem lidt af deres hverdag og følge med dem til søndags gudstjeneste.

Grib denne enestående chance for at bringe Østens mystik direkte
hjem i din stue! Kontakt sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen for
yderligere information og meld dig som værtsfamilie.

Besøg fra England

Vores besøgende fra Hong Kong er dog ikke
de eneste, som gæster Mariager kirke i august
måned. I weekenden 19.-22. august modtager
Mariager kirke i samarbejde med resten af Hobro-Mariager provsti besøg fra vores engelske
venskabsprovsti Dereham and District Team
Ministry fra Norfolk Stift i England. Som man
i sidste nummer af kirkebladet kunne læse, var
næsten samtlige menighedsråd i vores provsti
repræsenteret i en spændende rejse til Dereham
sidste oktober, og det er nu vores tur, som værter, til at gøre gengæld.
Programmet starter fredag med et besøg i Aarhus Domkirke inden turen går til Mariager,
hvor flere af vores engelske gæster skal bo.
Her skal de høre om Birgitta, vores pilgrimshus og skønne kirke. Lørdag formiddag viser
provst Jørgen Pontoppidan sine sogne frem,
inden turen går til Fyrkat, for så at slutte i Hobro kirkecenter med en sangaften kl. 19.30,
hvor alle er velkomne til at deltage. Søndag
morgen deltager en del af vores engelske gæster i gudstjenesten her i Mariager, hvor den
engelske provst Adrian Aubrey-Jones assisterer ved altergangen. Efter gudstjenesten vil
menighedsrådet være vært ved en udvidet kirkekaffe bestående af sandwich og et glas vin/
vand. Menighedsrådet håber, at menigheden vil
benytte sig af chancen til at få hilst på vores
engelske besøgende. Søndag eftermiddag vises
Vester Tørslev og Svenstrup kirker frem, og der
sluttes af i Assens kirke. Mandag er der lige tid
til et besøg i Randers, inden turen går mod lufthavnen, og vi skal tage afsked for denne gang.

Mød vores engelske venner ved
gudstjenesten

den 21. august kl. 10.00,

Grundtvigsforedragene vil være offentlige og
gratis, men sproget vil dog være engelsk.
Programmet vil være tilgængeligt på vores
hjemmeside: mariagerkirke.dk.

hvor også den engelske provst
Adrian Aubrey-Jones medvirker. Efter gudstjenesten er der
sandwich og et glas vin/vand.

Provst Jørgen Pontoppidan og Provst Adrian Aubrey-Jones
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Klosterhaven

Så kom foråret og dermed også gang i havefolkets ømme og stive pensionist-rygge.
Vi startede med at se på hvilke opgaver, der
ventede os og udarbejdede en lang arbejdsopgave liste.
Så tog vi fat med ørnenæb og beskar brombær, selvsåede træer og nogle af snebærbuskene.
Et brændeskur skænket af XL-byggemarked blev rejst på et par fliser og en grusbund blev anlagt.
Brænde skal kløves, og masser af grene
skal igennem kvashuggeren. Snart bliver
en stenbænk rejst ved vores lille vandhul.
Langs med pergolaen skal jorden jævnes
og renses for sten, så de største reliktplanter kan få mere plads.
Derefter skal højbedene gås efter, og der
skal orden på skiltningen.

Søndag den 28. august

er det tid til Mariager kirkes
årlige sommerfest.
Vi starter med en lille forfriskning
i klosterhaven fra kl. 13.30 inden
vi kl. 14.00 samles i Klostersalen,
hvor vi vil nyde lidt godt at spise
og drikke, samt blive underholdt
af ”De gode mænd”,
som kommer og spiller.

Kl. 16.30 takker vi af.
Velmødt til denne
festlige eftermiddag

Vi har også planer om at lave en sti, så man
kan gå rundt om hele den store kloster sø.
Alt i alt er der rigeligt at gøre indtil sommerferien.
Med venlig hilsen
Peter Ulrich Toubøl, tlf: 5192 1061,
mail: peter@touboel.dk
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Sommerfest

Der er ingen tilmelding,
det er gratis og kirkebilen kører.

Nyt fra kirkegården

Når kirketjenerne holder deres ferie og
friweekender, er det kirkegårdspersonalet
der afløser i kirken.

I skrivende stund (sidste uge i april) har
vi stadig ikke fået et rigtigt forår. Nattefrost og vejret skifter mellem regn, hagl,
sne, sol og kraftig blæst. Vi er i gang med
rengøring af gravsteder, men er udfordret
af vejret.
Vi er også i gang med at udvide en lille urneafdeling i afd. C. Så hen over sommeren
vil der blive 11 urnegravsteder mere i den
afdeling.
Omkring grundlovsdag vil der blive plantet isbegonier og andre sommerblomster
på gravsteder hvor denne ydelse er valgt.
I juli og august begynder personalet på
kirkegården at afholde deres ferie, så der
vil være lidt færre ansatte at se på kirkegården.

Her i vinter/foråret har der været nogle
nye ansigter at se blandt personalet.

To dage om ugen har vi hjælp af 2 flygtninge fra Eritrea. Vi prøver at lære dem
lidt dansk, når vi sætter dem i gang med
arbejdsopgaver. De har bl.a. stynet vores
lindetræer, og træerne står netop nu klar
med knopper, til at der skal blive lidt lunt
i vejret, så de kan komme til at folde deres
lysegrønne blade ud.
Så har vi også haft en dame i arbejdsprøvning, og hun har i et par måneder stået
for alterbuket og rektors blomst. Hun har
også haft tid til at lave nogle dekorationer
i våbenhuset. Så hendes blomsterarbejder
er rigtigt blevet beundret af kirkens besøgende.
I en måned. har vi haft en ung pige i praktik, som et led i hendes anlægsgartnerassistent uddannelse. Det har været rigtigt fint
at have en pige inde, som gerne vil lære
noget nyt i forbindelse med hende uddannelse.
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KONFIRMANDER 2016
24. april 2016
Nikolai Aleksander Albertsen
Patrick Phiriya Stokholm Andersen
Søren Holt Andersen
Frederik Nexø Arvesen
Nicolai Vinter Christensen
Jonas Hornshøj Graversen
Danni Jensen
Kasper Vestergaard Jensen
Sander Krejler Hein Larsen
Malthe Dybdahl Malling
Magnus Solberg Schødt
Laurs Østerby Skjellerup
Niklas Asferg Sørensen
Amalie Johannesen
Agnethe Kjeldgaard Levinsen
Sarah Cecilie Olesen
Marzella Overgaard
Emma Celina Christiansen

1. Maj 2016
Jesper Bargmann Bloch
Lasse Grøndahl Sørensen
Mathias Henning Andersen
Thomas Thusgaard
Jannie Østergaard Kjeldsen
Lucca Garberg Haulrik Kristiansen
Maja Lykke Sørensen
Karoline Friis Svendgaard
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KONFIRMANDER 2016

1. Maj 2016

Jason Bang Andersen
Tobias Arthur Hven Hølund
Michael Sokolov Kruse
Kristian Nielsen
Jens Wissing
August Qvist
Mikkel Lykke Andersen
Christoffer Højberg Bundgård
Victoria Alves Sørensen
Emilie Stenild Chortsen
Louise Skjødt Filthuth
Marie Tranum Jensen
Mathilde Engstrøm Poulsen

Farvel

Mariager Kirke har i foråret måttet tage afsked med vores kirketjener Arndt
Jessen Hansen. Gennem fem år har Arndt og Inga været en meget stor del af
Mariager Kirke, som vi vil komme til at savne.
Menighedsråd og ansatte takker Arndt - et stort menneske med et stort format - for en fantastisk og alsidig indsats for kirken og ønsker ham og Inga
alt godt i fremtiden

Velkommen!

siger vi til gengæld til Nina Vucago, som fra den 15. juli er ansat i Arndts
stilling og sammen med Anette, skal varetage kirketjenerarbejdet.
Nina er 33 år og bor sammen med sin familie her i Mariager, og vi glæder os
meget til samarbejdet med Nina.
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Fra ensomhed til nye relationer
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I uge 17 har Folkebevægelsen mod ensomhed og Ældre Sagen sammen kørt en
kampagne, ”Danmark spiser sammen”. I
ugens løb er der fællesspisninger rundt om
i hele landet, og kampagnen er sat i gang
i erkendelse af, at alt for mange danskere
føler sig ensomme, og i håb om at det at
spise sammen vil føre til flere møder eller
fælles aktiviteter, for, som et slogan siger:
”Sammen står vi stærkere”.
Når vi nævner ordet ensomhed forbinder
mange det med ældre mennesker. Men vi
må ikke glemme at unge også kan være ensomme.
Følgende artikel er skrevet af et ungt menneske, Pernille Nielsen, som arbejder med
ældre demente på et plejehjem, og som
føler med de ældre, som synes at de ikke
mere er en del af samfundet fordi de ikke
husker så godt længere. Selv led hun i en
periode af ensomhed, stress og depression
efter en trafikulykke, hvor hun selv overlevede, mens flere andre passagerer mistede
livet. Hun skriver:
Ensomhed er en underlig størrelse. Ikke
ret mange er egentlig klar over hvad det
vil sige at være ensom. Mange tror at det

for det meste er ældre mennesker der er
ensomme, men faktisk er der flere og flere
unge, som er ensomme.
Lad os starte med de ældre. Som social og
sundhedsassistent har jeg igennem mit arbejde på et demensafsnit set hvad det vil
sige at være ensom ældre. Der er mange
der ikke ved, at ældre demente borgere faktisk er meget ensomme, blandt andet fordi
de ikke kan huske at deres netværk ikke er
her mere. Mange af de demente oplever
dagligt at blive konfronteret med, at deres
venner og bekendte måske ikke lever mere,
og de bliver ensomme når de ikke kan finde
ud af hvorfor deres venner ikke kommer og
besøger dem mere.
Men der er også ofte yngre voksne, som er
ensomme. Det kan være personer, der har
haft et travlt arbejdsliv og pludselig ikke
skal arbejde mere. Her taler jeg selvfølgelig om dem, som går hen og bliver arbejdsløse. Når man som arbejdsløs bliver bedt
om at skulle igennem en hel masse kurser,
samtaler, jobaktivering mm., kan det ske, at
man ikke har samme sociale samvær som
man havde med sine gamle kollegaer.
Mange tænker ikke på at unge kan være
ensomme, fordi de har
så og så mange venner
på Facebook eller Instagram, eller fordi de
altid hilser på en masse mennesker så snart
de er uden for deres
eget hjem, men fordi
det bare er nogen man
hilser på og ellers ikke
har kontakt med, kan
der godt være tale om
ensomhed.

Unge kan også være ensomme. Meget endda. Jeg har selv været ensom og kan sommetider få den samme følelse som de ensomme ældre jeg arbejder med.
Ensomhed er derfor en meget stor, skjult,
del af vores hverdag, både hos ældre, yngre voksne og unge, som man nok bør sætte
mere fokus på. I de mange lokalsamfund
rundt om i landet er der ikke ret meget at
tilbyde for at hjælpe dem der er ensomme.
Hvis der var mere fokus på emnet kunne
der skabes mere kontakt med dem som er
ensomme og laves tilbud så der skabes et
fællesskab.
Lad os bryde tabuet og sætte ensomhed på
dagsordenen, siger Folkebevægelsen mod
ensomhed, for ensomhed ødelægger ikke
bare livskvaliteten, men kan være direkte
skadeligt for helbredet.
Så tal om det, tag initiativ til nye relationer,
bliv frivillig, gør de grupper og fællesskaber, du indgår i, mere åbne. Invitér en kollega med til frokost. Hils på de nye – og
de stille.
Lene Lundsgaard

” Vi tror på et liv før døden”

Der er Dansk røde kors, Red barnet, Kræftens bekæmpelse, Dansk flygtningehjælp,
Unicef, Hjerteforeningen, Kirkens Korshær, Børnefonden, ja jeg kunne blive ved,
for der er mange flere.
Hvem og hvad skal man støtte med hvor
meget, og kan man støtte det hele? Det er
fuldstændig op til hver enkelte, hvad man
formår og føler for.
Personligt har jeg støttet Kræftens Bekæmpelse i flere år. Min svigerfar lever med en
uhelbredelig kræft diagnose. En af mine søskende fik pludselig konstateret kræft, men
er i dag heldigvis helbredt og cancerfri. For
fem år siden mistede jeg min mor. Hun fik
fred efter flere års kamp mod kræften.
Jeg støtter også Diabetesforeningen. Vores ældste datter fik som 18 årig konstateret type 1 diabetes. Det var et hårdt slag,
og tanken om at vores barn var kronisk og
uhelbredelig syg var næsten ubærlig. Fie
har taget det hele med oprejst pande, har sat
sig grundig ind i sin sygdom og lever fint
med sin diabetes.

Folkekirkens Nødhjælp har ligeledes fået
min støtte når de ringede på min dør. Folkekirkens Nødhjælp har et kristent menneskesyn, og arbejder der hvor nøden er størst
uden skelen til religion og politiske synspunkter. Da jeg kom i menighedsrådet, blev
jeg spurgt om jeg ville være indsamlingsleder for Mariager sogn. Svaret var givet på
forhånd, endnu en måde at hjælpe på.
Men som indsamlingsleder kan jeg ikke
hjælpe uden hjælp.

Søndag den 13. marts 2016 havde jeg
26 glade frivillige hjælper, der indsamlede kr. 12.857,50
Kære indsamler.
Tak fordi I hjalp mig til at hjælpe Folkekirkens Nødhjælp, så de igen kan
hjælpe der hvor hjælpen virkelig gør
en forskel. Tak til alle jer der åbnede
jeres dør, og gav et bidrag til at styrke
verdens fattigste i kampen for et værdigt liv.

” Vi tror på et liv før døden”
(Folkekirkens Nødhjælps slogan)

TAK til jer alle
Karen

Menighedrådsvalg
2016
Sæt kryds i kalenderen for
informations og opstillingsmøde
tirsdag den 13. September
kl. 19.30 i klosteret.
Det nuværende menighedsråd blev
sammensat efter orienteringsmødet for
4 år siden. Efter det første år supplerede
vi os med en ny kirkeværge, som også er
kommet godt ind i arbejdet.
Vi har haft mange gode møder med snak
og aftaler om, hvem der tager sig af forskelligt omkring Mariager kirke,
men også med tid til hygge og god mad.
Det har været 4 gode år med udfordringer, men også stabilitet. Vi har gode
rammer. Dejligt fungerende præster og
personale. På det seneste har vi måttet tage afsked med vore kirketjenere,
Arndt og Inga, som vi takker for en god
indsats. Heldigvis har vi fået Anette og
Nina, som vil klare opgaverne fremover.
Hvordan synes du det går i folkekirken
og ved Mariager kirke?
Skal der ske justeringer i den måde, vi
driver folkekirke i Mariager på, og har
du kræfter/ideer til fornyelse?
Har du lyst, eller kender du en, der
gerne vil være med i menighedsrådet?
Hvad får du: spændende samarbejde
med andre frivillige og ansatte.
Gode debatter og indflydelse på kirkens
liv og vækst.
Snak med os fra rådet om dine tanker og
kom til mødet 13.9. Her kan du/I være
med til at sammensætte et menighedsråd,
der kan give de bedste rammer for
kirkelivet i Mariager de næste 4 år.
Preben Andersen, formand
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Gudstjenesteliste

Juni

Kirkebilen

05. kl. 10.00
12. kl. 10.00
19. kl. 10.00

2. søn. efter trinitatis
3. søn. efter trinitatis
4. søn. efter trinitatis

Lukas 14,25-35
Lukas 15,11-32
Matt. 5,43-48

ST
JDKR

26. kl. 10.00

5. søn. efter trinitatis

Matt. 16,13-26

JDKR

03. kl. 10.00
10. kl. 10:00
17. kl. 10:00
24. kl. 10:00

6. søn. efter trinitatis
7. søn. efter trinitatis
8. søn. efter trinitatis
9. søn. efter trinitatis

Matt. 19,16-26
Matt. 10,24-31
Matt. 7,22-29
Lukas 12,32-48

ST
ST
AJH

31. kl. 10:00

10. søn. efter trinitatis

Matt. 11,16-24

JDKR
JDKR

07. kl. 10:00
14. kl. 10:00
21. kl. 10:00

Lukas 7,36-50
Matt. 12,31-42
Matt. 20,20-28

JDKR
JDKR
ST

28. kl. 10:00

11. søn. efter trinitatis
12. søn. efter trinitatis
13. søn. efter trinitatis
Sandwich og et glas vin efter
gudstjeneste
14. søn. efter trinitatis

Johannes 5,1-15

JDKR

04. kl. 10.00

15. søn. efter trinitatis

Lukas 10,38-42

ST

Juli

August

September

ST

ST: Stine Tougaard. AJH: Arndt Jessen Hansen. JDKR: Jacob D. Krogh Rasmussen

Koncerten med
Poul Dissing, Ivar Kleive og Knut Reiersrud
blev en forrygende oplevelse
for de mere end 224 tilhørere.
Foto: lydmand Kent Hjorth-Nielsen.
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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. 8.00, men gerne en af de foregående dage.

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

Siden sidst
Døbte

Asta Hornbæk Gjerding
Karlo Aas Bertelsen
Alberte Sigh Nørgaard
Villads Thune Kilden
Isabella Røntved
Martin Røntved Olesen
Tabita Olesen
Bjørn Trige Gøttler
Jonathan Skou Engedal
Ellen Thostrup
Josefine Meiries Pedersen

Begravede/bisatte

Tanja Diana Christensen
Jens Edvardt Nielsen
John Egon Hald
Henning Rasmussen
Peter Mosegaard
Johan Laursen
Lone Maagaard Thomassen født Eriksen
Mogens Bruhn Madsen
Søren Poulsen Nielsen
Elisa Marie Pedersen
Leif Jespersen
Ellen Karen Laursen født Sørensen
Jytte Solvej Mathiesen født Ohlsson
Gerda Yde-Andersen født Jacobsen
Lilly Hedvig Andersen
Jenny Hjorth Laustsen født Andersen
Mary Kirstine Overvad født Jensen
Karen Margrethe Ranløv
Christensen født Jensen
Jens Anker Kjær Laursen
Nora Dagny Nielsen
Jørn Greve Simonsen
Inge Mikkelsen født Glerup . (Hem kirkegård)
Lilly Ragnhild Cilleborg født Persen
(Assens kirkegård)

Vagn Andreasen
Christen Bonde Sørensen

Andre aktiviteter

Juni

14. kl. 19.30
21. kl. 18.30
28. kl. 17.30
28. kl. 19.30

1. Sommerkoncert m/Anders Johnsson, Malmø. Kirken - Entré
Midsommervandring. Mødested: P-pladsen v. Mariager kirke
Menighedsrådsmøde. Havestuen
2. sommerkoncert m/Mikael Ustrup, Mariager. Kirken – Entré

12. kl. 19.30

3. sommerkoncert m/Christopher Wrench, Australien
Kirken – Entré
4. sommerkoncert m/Vibeke Astner, Vejle. Kirken – Entré
Birgittas Vandrefortælling Mødested: P-pladsen v. Mariager kirke

Juli

26. kl. 19.30
27. kl 14.00

August

09. kl. 19.30
21. kl. 10.00
23. kl. 17.30
23. kl. 19.30
28. kl. 13.30

5. sommerkoncert m/Douglas Cleveland, Seattle. Kirken – Entré
Sandwich og et glas vin efter gudstjenesten i forbindelse med
besøg fra England
Menighedsrådsmøde. Havestuen
6. sommerkoncert m/Flemming Dreisig, Danmark. Kirken – Entré
Sommerfest. I haven og Klosteralen

06. kl. 10.00

Formiddagshøjskolen. Klostersalen

September

Viede

Mette Thun &
Mads Uvdloriak Kilden
Line Lillie Thagaard &
Rene Nielsen
Marianne Forsberg &
Ivan Larsen

Gudstjenester for

Plejehjemsgudstjenester
på Fjordvang
Fredag den 24. juni kl. 10.00
Cicilie Inge Poulsen

Fredag den 26. august kl. 10.00
Jacob D. Krogh Rasmussen

Sødisbakke

Friluftsgudstjeneste på Sødisbakke

Torsdag den 16. juni kl. 10.15
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”Det samme det samme -- men anderledes”

Det sker, at man spekulerer på, om vores kirkeblad nu også bliver læst.
Det sker, at man skuffes, men det sker oftere,
at man overraskes positivt.

Tryksværten var knapt tørt i sidste kirkeblad,
og det havde endnu ikke set indersiden af min
postkasse, før en yngre kirkegænger (d.v.s. på
min alder i halvtredserne) kom hen til mig og
sagde, at det retteligen hed “same, same - but different”.
Jeg havde nemlig været så dristig at slutte
min artikel i forrige kirkeblad med at være
lidt nedadstræbende ungdommelig, og derfor
havde jeg skrevet “same - same”.
Det siger ungdommen, så jeg troede, det var
sådan, man blev populær.
Det var det ikke helt, blev jeg høfligt og muntert belært om.
Når man i sydøstasien vil sælge kopierede
mærkevarer uhørt billigt, ledsages det åbenbart gerne af ordene “same same - - but different”.
“Same” kan jeg godt forstå. Jeg kan nemlig
ikke i min vildeste fantasi se forskel på en
Gucci taske til 14.000 kr. og en kopi taske til
14 euro.
“Different” kan jeg også godt forstå. Det er

noget i retning af 13900 kr.
At jeg heller ikke kan forstå, at en taske kan
koste så mange penge, er der sikkert mange
kvinder, der ikke kan forstå, at jeg ikke kan
forstå.

Forskellige medier

Verden ændrer sig! I min barndom var der
spolebånd. I mine teenageår var en mono-kassettebåndoptager absolut højeste konfirmations-ønske (tag den ungdom af i dag).
Da jeg var studerende ankom cd’erne til 150
kr. stykket og en dertil hørende cd-afspiller
kostede ikke under 3000 kr.
Ipod’en i år 2000 var aldrig noget, jeg fik,
og nu til dags hedder det streaming (både for
ungdommen og mig).
Af samme grund har jeg lige med et vist vemod pakket alle mine cd’ere ned i adskillige
store kasser og stillet dem ind i bunden af et i
forvejen overfyldt skab.

Kedeligt, kirkeligt og klassisk?

Jeg har tit undret mig over, at folk, der besøgte os, kunne undre sig over, at vi havde
både rytmiske og klassiske cd’er. Sådan “fifty
- fifty, som ungdommen si’er!
Hvad havde man forventet? Her bor organisten. Han har nok kun 1000 cd’ere med kede-

lig kirkelig klassisk orgelmusik!
Jeg holder lige meget af god musik - om det
så er såkaldt klassisk eller såkaldt rytmisk
musik.
Der er dog en væsentlig forskel på musik.
Klassisk musik er partiturmusik. Rytmisk
musik er auditiv musik.
Ville du gå til koncert og høre en eller anden
ligegyldig sanger synge Michael Jacksons
hit?
Faktisk er der ingen der i dag synger lige præcis Michael Jacksons musik, for det gjorde
han så fremragende selv. Og han kunne danse
og performe samtidig. Han er svær at hamle
op med.
Hvad så med gamle Bach? Jo - jeg går gerne
til koncert og hører musik af Bach udøvet af
nutidige musikere. Han er jo for længst holdt
op med at spille selv.
Men hvad så om 300 år?
Jeg garanterer, at Bachs musik findes på papir, og at den spilles, men hvad med Michael
Jackson? Ja, musikken findes ikke på papir.
Om den findes i et eller andet fremtidigt lydformat, kan jeg ikke vide. Måske vil den gå
tabt med århundrederne.
Partiturmusik eller indspillet musik. That’s
the question.

Det er meget muligt, at dette kirkeblads læsere for det meste er ældre end en gymnasieungdoms gennemsnitsalder og derfor ikke nødvendigvis ved, hvem de glade farvede
personer på billedet til venstre forestiller.
Ungdommen gør sikkert, og skulle ungdommen både læse kirkebladet og tro, at det britiske superband Coldplay spiller i Mariager kirke - så tro om - ungdom. Det gør de
absolut ikke!
De spiller i Parken i København. Hvor mange år de spiller, er der ingen der ved noget
om, men om 60 år spiller de i hvert fald af ret indlysende grunde ikke mere. Hør musikken
mens du kan.
Hør også den klassiske musik mens du kan.
Hør den i levende live - det er nemlig mere livligt end en cd-skive.
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Læs om koncerter, kor og salmer på: musik.mariagerkirke.dk

Jeg skal til koncert

Havde valget stået mellem en orgelkoncert
med Bach bag tangenter og en koncert med
det britiske Band Coldplay i Parken i København, havde valget været enkelt. Andre havde
nok valgt Coldplay.
Da vi nu befinder vi os i virkelighedens verden, så der gives kun én mulighed: Coldplay
i Parken i begyndelsen af juli og jeg glæder
mig utrolig meget.
Det er god musik, og de har selv lavet den.
De fremfører den selv, og sådan skal det være.
Jeg ville da have pengene tilbage med renter,
hvis nogen kom og sagde, at bandet var blevet
forhindret, men der kom nogle andre og fremførte deres musik. Det ville da være snyd på
Panama-papers-niveau.
Anderledes med klassiske koncerter. For en
stor dels vedkommende er komponisten død,
og komponisten var kun én enkelt person.
Komponisten skrev ofte for flere instrumenter, men kunne jo kun spille på et ad gangen.
Sådan er det. Partiturmusik, Beregnet på at
blive fremført af andre.

Nu igen igen igen igen igen

Vittigheden er, at man får en bog i julegave og
muntert siger: sådan en har jeg.
Hvad skal vi dog med flere orgelkoncerter i
Mariager kirke?
Svaret er enkelt: lytte!
Prøv at tænke den tanke til ende, at du ikke
hørte musik! Ingen reklamejingler og muzak i
supermarkedet (det kunne vi måske godt undvære) - ingen filmmusik eller ringetoner på
mobilen. Kun taleradio!
Ingen koncerter eller sang i badet. Ingen sang
overhovedet!
Mennesket har altid omgivet sig med musik,
fordi det ganske enkelt ikke har kunnet leve
uden. Alle riter i alle kulturer har omgivet sig
med musik, og som jeg spøgefuldt siger: “Når
præsten gerne vil afholde en festgudstjeneste,
er det som regel organisten, der skal stå for
det festlige”.
Musik kan noget særligt.

Virkelighedens verden

Havde Coldplay spillet i Munkholmanlægget,
havde jeg måske nok anbefalet folk den oplevelse på bekostning af en enkelt orgelkoncert. (Orgelkoncerter kommer igen, men hvis
Coldplay nogensinde spiller i Munkholmanlægget, bliver det i hvert fald ikke en gentagen begivenhed).
Nu håber jeg bestemt ikke, at nogen har sat
næsen op efter en koncert i Munkholmanlægget, for det er ikke mit domæne.
Mit domæne er Mariager kirke, og der kom-

mer løbende koncerter, som hører til i det rum.

Sommerkoncerter

Koncerter hører ikke mere til om sommeren
end resten af året.
Da jeg begyndte som organist for mange år
siden, var mantraet: en årlig forårskoncert og
en årlig julekoncert!
Sådan. Ikke noget ind i mellem.
Dengang var jeg organist i små kirker, hvor
hverken rum, muligheder eller selvforståelse
kunne strækkes til mere end det.
Mariager er anderledes. Det er et ypperligt
koncertrum med et ypperligt orgel (og et ypperligt publikum).
Derfor endnu engang en række sommerorgelkoncerter med danske og udenlanske organister bag roret.

Ikke mange musikvideoer til orgelmusik

Jeg har endnu til gode at se en reklame i TV2
for en orgel-cd med tilhørende musikvideo.
Det kommer næppe heller til at ske.
Musikvideoer som sælger den rytmiske musik
lige så meget som selve musikken, har aldrig
rigtig slået an indenfor den klassiske musik.
Fint nok.
Klassisk musik er jo partiturmusik, hvor du
spiller andres kompositioner. Ære den, som
æres bør, og det er ganske ofte Bach, Mozart
eller andre komponister.
Ikke desto mindre er det visuelle vigtigt,
og der har orgelkoncerterne virkelig været i
skammekrogen i hundredevis af år.

Orglet er stort. Meget stort, og hvis du synes, det ser stort ud nede fra kirken, så skulle du prøve at ligge ovenpå
orglet - allerøverst oppe - og tage billeder ned i kirken.
Det var, hvad jeg gjorde i 2010 - hvor dette billede er fra - for at have lidt materiale til kommende tryksager.
Der er 16 meter ned til gulvet, og jeg lider i forvejen af det, andre kalder højdeskræk.
For at komme helt op på orglet skal man først tage stigen til første etage inden i orglet. Derefter endnu en stige til
anden etage. Så skal man løfte en lem og tage tredje stige, men så ligger du også ovenpå orglet - for der er ikke
plads til at stå op.
Alt dette for at have et forsidebillede til årets sommerkoncertfolder, som ligger i våbenhuset hen over sommerens
seks koncerter.
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Min kone og jeg var engang til orgelkoncert
i en ualmindeligt kedelig calvinistisk kirke i
Geneve. Jeg husker ikke musikken, men jeg
husker det hele som en ligegyldig depressiv
oplevelse. Rummet var mørkt og i Calvins
ånd, havde de sparet lyset væk. Så kan det jo
egentlig være ligemeget, at vi fik udleveret et
program. Det kunne vi jo først læse bagefter.
Orglet var vistnok firkantet og grimt og lød
ligesådan. Organisten havde mulighvis sort
tøj på. Gab gab.

Der er 365 dage á 24 timer på et år og uden
at skulle afsløre for meget om min egen øvefrekvens, vil jeg nu vove den påstand, at alt
taget i betragtning, så spiller orglet i maksimum 7-800 timer ud af de knapt 9000 mulige timer på et år. Resten af tiden står orglet
bare og står. Orgelbyggerens argumentation
er så, at så kan det jo ligeså godt se pænt ud
resten af tiden, så folk, der måtte befinde sig
i kirken, har noget pænt at kigge på.
Jeg har gjort mig til en vane at afkræve koncertgivende organister tid på deres stykker
vel vidende, at der i løbet af en koncert er
rigtig mange toner, og andre end jeg kan blive mættet af lyd, hvis koncerten varer over
en times tid.
Det vil med andre ord sige, at denne sommers koncerter kun udgør beskedne seks timers musik.
Livet er langt! Seks timer er kort.”

Det er uhøfligt, ikke at se på den, der taler
Et af de første valg vi tog, da orglet i Mariager kirke skulle udformes var, at man skulle
kunne se den, der spiller.
Godt nok er det fra ryggen, men der er dog
lys i kirken, og vi gør intet for at skjule virkeligheden: der sidder et levende menneske
bag tangenter og spiller, og måske hopper
der også en hjælper rundt og regerer med de
mange knapper.
Om søndagen er menigheden vendt mod alteret som det sig hør og bør, men ved koncerter er publikum (som det mere verdsligt
hedder om tirsdagen) ved hjælp af opstillede
stole vendt mod den, der spiller.
Organisten spiller altså ikke for sin egen
skyld, (det kan vi gøre, når vi øver os), men
vi spiller for jer, der lytter til musikken.
I kan se os, når vi sidder der bag tangenterne
- ikke forfra og ikke se fingre og fødderne tæt
på - men det kunne være meget meget værre
(ellers så tag til en kedelig koncert i Geneve
og oplev det selv).

Det tager kun 60 min., men bliv gerne

Hvis du gerne vil hjem efter en koncert, så
gør det. Vi er ikke Fakta, og vi vil ikke have,
at du bliver lidt længere for at købe noget, for
vi har ikke noget til salg.
Skulle du derimod have lyst til at stå udenfor
Mariager kirke og få et glas vin/vand mens
solen sagte, men med stadigt lune stråler
langsomt - og i det absolut vindstille vejr 16

Hvor er det herligt, at finde ud af, at man ikke ved ret
meget. Hvor er det herligt, at nogen har brugt livet på
at sætte sig ind i ting, jeg ikke anede eksisterede.
Benna Moe har jeg (nu) læst mig til, var en dansk
kvindelig komponist og organist, og hun har i 1971
skrevet en koncert-suite, som Flemming Dreisig spiller
som denne sommers sidste orgelkoncerttoner ved
koncerten tirsdag d. 23. august.

glider langsomt ned over taget på Mariager
skole, så serveres der igen igen i år et glas
efter koncerterne. Same same - men en anden vin end sidste år for den blev drukket op.

Kun seks timer!

Jeg skriver i forordet til sommerens samlede
programhæfte blandt andet:
“Orgelbyggeren Bernard Aubertin har en
ganske fiks pointe, som unægtelig er meget
svær at komme udenom:
Det meste af tiden står orglet bare og står!
Ligesom andre instrumenter spiller det jo i
virkeligheden ikke ret meget.

Tre danske og tre ikke-danske

Seks koncerter. Seks organister tre danske og
tre udenlanske.
Det er ligesom, det plejer at være - same
same - men i år med andre dygtige organister.
Om samme musiker ikke lavede andet end
at spille det samme koncertprogram igen og
igen, ville det alligevel være anderledes.
Det er den tidsafhængige kunsts virkelighed.
Maleriet er malet, men det musiske maleri
males igen og igen.
I Mariager kirke males der denne sommer
seks lydmalerier på seks tirsdage aftener.
Livet er langt! Seks timer er kort, men musik
er en lise for sjælen.
Kom selv og hør!
Af organist Mikael Ustrup

Der stod ved vejens kant
ti smukke jomfruer
i gyldne kjoler – som engens blomme med glans i øjnene og sus i skørterne
i hånden holdt de, hver og en,
en olielampe, tændt,
for der var bryllup
og de var bedt som brudepiger.
Man ventede på gommen,
som var på vej
- og tiden gik men gommen lod sig stadig ikke se
og pigerne blev trætte
de lagde sig på grøftekanten
blandt græs og vilde blomster
og faldt i søvn
mens deres lamper brændte ud.

Oliekrise

Nu er de efterpå begyndt
at samle olie,
for jeg så gommen bøje sig imod dem,
og jeg vil tro, at han har sagt:
”Jeg kunne ikke kende jer,
I lyste ikke mod mig,
men Nåden skaber nye muligheder,
jeg gir jer nok en chance,
når jeres tid er inde
og I har nået modenhed.

Derfor, tag fat fra denne dag
og saml jer tro og håb og kærlighed
til jeres lamper,
så I formår at skabe gnist
og mestrer fuldt
at svinge jeres glædeslys
i mødet med Det Suveræne.”
Vibeke Guldberg Madsen

”Brudgommen kommer!”
blev pludselig der råbt
og brudepigerne slog øjne op
og rakte efter lamperne,
men de var slukkede.
De fem af pigerne,
dem med de varme hjerter,
medbragte oliedunke,
så de fik atter flamme frem.
De andre fem – de tankeløse løb hen at købe olie,
men vendte snart tilbage
med uforrettet sag.
”Giv os en del af jeres olie”
de bønfaldt dem,som var forsynet,
men disse svared ”Nej,
med jer vi deler ikke
for ikke alt kan deles
og lampen er vor sjæl
og olien er det indhold,
som gennem levet liv på jorden
er blevet samlet dér
igennem tiden.
Vi hilser lysets komme
og vi behøver alt vort brændstof
til dette formål.”
De tankeløse jomfruer,
der ikke kunne tænde
og skabe gnisten, da det gjaldt,
blev ikke lukket ind til festen.
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”Hvem skal vi tænde et lys for?”,

Sogneeftermiddag i Mindernes Land på
Sødisbakke.
”Hvem skal vi tænde et lys for?”, spørger
Cicilie. Og Søren Lassen Sørensen svarer
”For min mor og far”.

Cicilie tænder to lys og vi synger salmen
”Altid frejdig når du går” Søren ser på blomsterne, kan dufte kaffen og synger med på
sangen, som han kender så godt.
Søren bor på Fælledvej som er et af Sødisbakke’s bosteder i Mariager. Han deltager
sammen med andre beboere fra Fælledvej
i ”Sogneeftermiddag – i Mindernes Land”.
Arrangementet er et nyt tiltag på Sødisbakke
og sker i samarbejde mellem sognepræst Cicilie Poulsen, kulturskaber Inge Klejs Rasmussen og musikterapeut Anne Koch-Mikkelsen.
Beboerne har medbragt billeder af dem de
holder af. Dem de savner eller dem de har
mistet – derved er der noget konkret at tale
og mindes om. Cicilie fortæller om at miste
og de sorger, der kan følge med. Samt det
kristne budskab om sorg, savn og trøst. Musikken bringer forskellige minder frem eller
vækker følelser og giver oplevelsen af for18

skellige stemninger.
Socialpædagog Louise Hededal Kramer
skriver efterfølgende til arrangørerne:
”På vegne af beboerne vil vi gerne takke for
en dejlig eftermiddag i mindernes land. Det
var et rigtig godt arrangement og alle vores
beboere fik mulighed for at mindes dem de
savner. Søren fortalte glad, at Cicilie havde
tændt et lys for hans far og mor, og han kunne huske navnene på alle de salmer vi havde
sunget”.

dele sine tanker og følelser med et andet
menneske. I forbindelse med dødsfald bliver
Cicilie kontaktet og deltager i udsyngning af
den afdøde. En del af beboerne bliver begravet på Mariager kirkegård, hvor Cicilie forestår begravelsen. Som sjælesørger er Cicilie
der også for de pårørende og personalet i det
omfang, de har brug for hende.
I sommeren 2015 afholdte Cicilie Friluftsgudstjeneste på Sødisbakke med et stort
fremmøde. Et møde, hvor Cicilie og mange
af Sødisbakke’s beboere fik mulighed for at
hilse på hinanden. Cicilie besøger beboerne
på deres bosteder, og deltager i forskellige
sociale og kulturelle arrangementer i samarbejde med Sødisbakke’s Kulturscene.

Sødisbakke har i mange år haft et givende
samarbejde med præsterne ved Mariager
kirke, med afholdelse af gudstjenester tilrettelagte for beboere på Sødisbakke forbundet
med årstider og højtider.
1. april 2015 fik Sødisbakke tilknyttet sin
egen præst Cicilie Poulsen, der blev ansat i
en 25% stilling, og hun afholder nu gudstjenesterne i Mariager Kirke. Hun er blevet et
velkendt ansigt på Sødisbakke, og mange af
beboerne lyser op ved hendes tilstedeværelse, hvor glæden afspejles i deres øjne.
Cicilies primære opgave er – at være tilstede
for beboerne. Når tanker og følelser trænger
sig på, er Cicilie det frirum, hvor man kan

”Sogneeftermiddag” er et resultat af dette
samarbejde og vi planlægger en tilsvarende
”Sogneaften” til efteråret. Cicilie afholder
også gudstjeneste under Sødisbakke festival
i september.

Er der spøgelser her...?

Var der en der ville vide, for var der det, skulle man nok lige tage sig i agt,
mente han. Det var et af mange spørgsmål til sognepræst Cicilie Poulsen,
da brugere fra Ridehal og udehold på Sødisbakke aflagde Mariager kirke et
besøg for en rundvisning. Og det blev en spændende rundvisning. De var
bl.a. under gulvet i kirken og fik fortalt om Stygge Krumpen og hans broder.
De var i tårnet og kunne herfra nyde udsigten over byen. Vi lader billederne
fortælle og siger tak til Cicilie for nogle sjove og spændende fortællinger.

Sognepræst Cicilie I. Poulsen er ud over at være præst for diverse små landkirker
ansat på Sødisbakke som præst. Her er hun med ved diverse kirkelige
handlinger på institutionen. Dette omhandler også gudstjenesten ved den årlige
Musikfestival i september måned.
Tekst og foto:
Gitte Rasmussen, Kisten Klitte og Palle Sund Kristensen

Bagerst fra venstre:
Joachim, Svend Erik,
Martin. Forrest fra venstre:
Cicilie, Kirsten, Monica,
Gitte og Claus. Robin og Lars var
blevet forhindret og kom ikke med på foto.
Palle gemte sig bag kameraet.
19

Banditter og røvere i Alstrup Krat

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.
Bryder af surbund og muldnende blade
trodser den trevenhed alderen gi´r,
suger af skødet, hvoraf de er rundet,
ren som en sne de alligevel bli´r.
- I dig vor Far - freden vi har,
tro, håb og kærlighed fylder vort kar.
(KEL)

For nogle morgener siden blev vi vækket af
en infernalsk larm fra en stor maskine, og
først kunne vi ikke lige lokalisere den. Det
hjalp dog gevaldigt, da vi fik døren op og
både kunne se og høre, at det var flismaskinen, der ved det fældede område nedenfor for
Hohøj var i færd med at sluge den store bunke trætoppe, der længe havde ligget og taget
lidt af det kønne syn, det ellers var, at der var
blevet ryddet omkring Hohøj.
Vi måtte jo så naturligvis på turen ”Hohøj
rundt”, som vi kalder det – og sikke et dejligt
syn!
Kæmpebunken var væk, og vårlyset skinnede på Hohøjs anemonerigdom, som var det
snedriver i fuld frostsol. – Vi nød synet i fulde drag, det var simpelthen overdådigt - Over fjorden hang en meget mørk sky, så
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kontrasterne var store, og inden vi nåede
hjem stod himmel og jord i ét med slud, hagl
og torden, og da vi kom til Alstrup Krat, var
jorden også hvid, men det var af sne og slud
- - - Heldigvis lå det ikke ret længe, for solen
har jo efterhånden fået megen magt, og jeg
håber, det snart kan mærkes på mine kartofler
og løg, for jeg har ikke set dem oven for jorden endnu her sidst i april!!

”Banditter” i Alstrup Krat

Nu vil nogen nok sige ja ja, det er godt med
jer – men rent faktisk kender vi mange af de
fugle, der kommer til vores fodersted – altså
ikke arterne, for det gør vi selvfølgelig – næh,
vi kender dem personligt!

”Bandit” musvit er en af de fugle, der kommer
mange gange hver dag på fodergrenen – vi har
givet den det navn, fordi den grangivelig ligner en bandit. – Den er pjusket, lidt snusket
i farverne – den er stærk og selvhævdende –
smider de andre væk og tager for sig af retterne med en glubende appetit. Den har været
her hele vinteren, og den har angiveligt fundet
en kæreste, trods – eller på grund af sit barske
udseende, for den henter mængder af føde til
sin rugende kone (der er ikke unger endnu).
En anden ”bandit” er spætmejsen – og den

har fået navnet, fordi den ligner en bandit fra
Bjørnebanden med sin sorte forbrydermaske
hen over øjnene – og så fordi den også er lidt
af en bandit, der med sine akrobatiske øvelser er i stand til – både med hovedet oppe og
nede – at komme rundt på fodergrenen i en
ruf og dermed jage alle andre væk. – Den er
desuden også en bandit, fordi den har indtaget nogle af vore fine nye stærekasser (vi har
sat 5 nye fine svenskrøde stærekasser med
sort tagpap op for på denne måde (måske)
at kunne tiltrække stærene – og én stær har
været forbi - og fundet dem for lette - - -) –
og det særlige (i denne sammenhæng trælse)
er jo, at spætmejsen tilretter redehullet efter
sin størrelse, idet den kitter hullet til med en
slags ler, så kun lige den selv kan komme ud
og ind – og så gider stæren jo slet ikke kigge
efter lejlighed her længere - Blandt de personlige venner finder vi også

den store flagspætte –vi har hele vinteren
haft to hunner boende, og det har da bekymret os en del, at der ingen han har været. De
to hunner er meget forskellige – den ene er
stor, smuk meget klar i farverne og velnæret, den anden noget mindre, ret forpjusket
og lidt snusket i farverne. – Lige pludselig

kom der så en han her for nogle dage siden,
og vi faldt da helt til ”ro”, da vi så den røde
nakkeplet, som er den eneste synlige forskel
på han og hun – Så er der da håb om endnu et nyt kuld flagspætter, som vi har været
vant til i mange år i Alstrup krat.
Så har vi haft en ganske ny vintergæst, som
heldigvis også har etableret sig med rede –
nemlig en topmejse. Den har et hvidt hoved
med sorte striber og hvide kindpletter, mens
kroppen er gråbrun – det særlige ved topmejsen er, at den ligner en punker!! Oven på
dens hoved har den en sort og hvidspættet
top af forlængede issefjer, der lige præcis
ligner en punkers hanekam! – Det giver den
et skægt gavtyveagtigt udseende, og det er
en meget væver fugl, selvom den efter sigende ikke skulle være så god til at hænge
med hovedet nedad som de andre mejser.
– Trods sin lidenhed kræver topmejsen et
stort territorium, da den er kræsen og kun
har nogle meget få specifikke fødeemner –
den får et lille kuld unger, men de har stor
levekraft – Spændende at få en ny beboer
– glæder mig til at se et kuld små punkere - -

- - slagsbrødre og andre gavtyve

En mørk aften i nærheden af kl 24 - - ja det
lyder som en gyser, og det var det næsten
også – havde vi netop slukket lyset for at
sove, da vi hørte høje vilde skrig lige uden
for vinduet. – Det lød som et menneske i nød
eller kval, og vi røg ud af sengene og lukkede vinduet op for at høre nærmere, hvad
det var. Vi kunne imidlertid intet se, men
derimod stadig høre – vi klappede i hænderne og råbte hallo for at gøre opmærksom
på, at vi var her, hvis nogen var i nød, men
det fortsatte - - Vi hentede så hurtigt en lygte – og i dens kraftige stråle så vi to tunge
grævlingehanner i vild kamp rundt på vores
græsplæne lige uden for vort vindue! - Så
blev der stille - - - i susende fart forsvandt
de ud af lysstrålen og ind i skoven uden en
lyd – Hun må have været en dejlig dame - - -

En anden gavtyv på vor matrikel er egernet
– det er et af de meget røde, og det er så
skønt, når det suser op og ned i træerne og
styrer med halen, og når det med dødsforagt
springer fra det ene træ til det andet. En dag,
mens vi stod og kiggede på det, opdagede
vi, at det systematisk hoppede fra den ene
stærekasse/fuglekasse til den anden (vi har
jo mange af slagsen foruden de nye) – og
enten kiggede det efter en lejlighed eller
også efter æg - - Sidste år havde det jo sine
unger i en af kasserne - så måske er vi lige
så heldige i år - -
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Den sidste (gav)tyv, vi (igen) har haft fornøjelsen af, er ræven. Vi hører vore høns mange morgener kagle helt vildt lige i dagbrækningen, hvor de med garanti har besøg af en
sulten ræv, men den kan altså ikke komme
ind, så vi er helt rolige –den har imidlertid
andre metoder til at skaffe sig mad på (nogle
husker måske fasangildet ved nytårstide).
Denne gang handlede det om, at vi havde
noget gåsefedt, som ikke lige skulle ud i vasken, så vi gravede det langt ned i urtehaven
(vi har jo også en hund, der kan grave efter
lækre sager!) der snart skulle klargøres til
kartofler og andet. – Kartoflerne er nu blevet sat, fiberdug lagt over nogle få rækker,
og så er det bare at vente - - Det havde ræven imidlertid ikke tænkt sig,
så en morgen da vi kom ud i haven, var fiberdug og fine rækker af kartofler nærmest
endevendt!! – Dette gentog sig nogle gange,
men så havde ræven åbenbart fået stillet sin
sult, eller der var måske ikke mere gåsefedt
tilbage! – Vi har fået reetableret vore kartoffelrækker, og håber ikke for mange kartofler
røg med i festrusen!

Og så skal jeg da lige ikke undlade at nævne til sidst, at vi fandt den første anemone
den 14. marts – og det første udsprungne
bøgetræ den 14 april! – Nu handler det jo
ikke altid om rekorder, men tidligt var det
for begge – og siden har vi gået i skoven og
kigget på træer i udspring – og hvor er det
livsbekræftende at se det lilla skær fra birken, før den springer – det brungrønne skær
fra lærketræet, der så lige pludselig er grønt
– det er i sandhed en fryd for øjet – man
bliver bare glad af det!!

Lyset er kommet tilbage,
lyset der skinner på jord;
menneskers skrålys i verden
viser os Guds korridor.
(KEL)

God Sommer!

Britt Lægsgaard
Foto: Peter Toubøl

Sognetur til Israel

Til efteråret bliver der mulighed for at
opleve fantastiske Israel!
I samarbejde med Hvornum, Snæbum,
Hvilsom sogne og provst Jørgen Pontoppidan arrangerer Stine Tougaard i 2016
i dagene

8. til 15. november 2016

Der vil være tale om en ”klassisk tur”
(rundrejse i Israel) med besøg alle de
kendte steder:
Jerusalem med Oliebjerget
Getsemane Have
Via Dolorosa
Golgata
Gravkirken
Betlehem
Det døde hav
Massada
Qumran
Genesaret Sø
Nazaret, Kana, Galilæa og Golan
m.m.
Prisen vil være ca. 15.000 kr. pr. person.
Fly kan først bookes senere på året, men
hoteller m.m. er på plads.
Såfremt der er interesse, hører vi gerne
allerede nu: mail sto@km.dk 61721153
eller jpo@km.dk
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Nyt fra Birgittaforeningen

Anemonerne lyste op om kap med forårssolen, da nye Mariagerborgere sammen med
mange andre fra nær og fjern, vandrede ud i
den smukke natur på ”Pilgrimmenes dag”, d.
22. april.

hvilested, når de trænger til en lille middagslur en varm sommerdag !!!
En god Bededagsvandring, hvor pilgrimsordene langsomhed, stilhed og fællesskab også
var tema, blev afrundet i klostrets munkesal,
- der i sig selv er en sanselig oplevelse, og her
gik snakken livligt deltagerne imellem – ligesom der blev sunget lydeligt med på både
dansk og engelsk – afslutningsvis på følgende
keltiske pilgrimssalme:

Ligesom i Viborg, Aalborg og på Mors – var
Birgittaforeningens formål også her i Mariager, at invitere til en ”Friendly pilgrimage”,
hvor der blev lagt op til en dialog på tværs
af kultur og nationalitet, samtidig med at ville
vise områdets natur og historiske steder frem
for deltagerne.
Bent Walbom indledte vandringen med at fortælle om pilgrimmenes symbolske kendetegn.

Naturformidler Inger Taylor fra Mariagerfjord
kommune fortalte undervejs herefter om Maren Finds dalen, Alstrup Krat og Hohøj, - som
vi passerede på ruten, og hun krydrede sin
spændende beretning med sagn og legender
om både kong Ho og om ”bjergmanden”, så det er nok de færreste af denne vandrings
deltagere, som fremover tør vælge Hohøj som

Herefter inviteres til Birgittas Vandrefortælling den 27. juli (kl. 14.00 fra P.pladsen v.
Mariager kirke), hvor vi vender blikket mod
Sverige og vandrer gennem Munkholm ca.
700 år tilbage i historien med beretningen om
Den Hellige Birgittas liv og levned. Undertegnede er her fortæller, og Niels Kjeldsen og
Christian Christiansen understøtter handlingsforløbet med deres fløjtespil og visesang.

May the road rise to meet you,
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face.
May the rains fall soft upon your fields.
Until we meet again, may God hold you,
in the palm of his hand.
I skrivende stund ser vi frem til Midsommervandringen med Jørgen Kruse den 21. juni,
(kl. 18.30 fra P. pladsen v. Mariager kirke)
hvor han på ruten langs Mariager fjord igen i
år vil fortælle om Adam og Eva - i Johannes
Møllehaves version.

I erindring om – og med taknemmelighed
over en vellykket Pilgrimmenes dag, vil jeg
på vegne af Birgittaforeningen gerne afrunde dette lille indlæg med et vers fra en af de
andre keltiske pilgrimssalmer, som vi sang på
”Pilgrimmenes dag” – her i Holger Lissners
oversættelse:

Jeg går i solen, jeg går i lyset,
som første gang da solen brød frem.
Tak for at dagen løftes af lyset.
Tak for at jorden
blev vores hjem.
/ Helga Moos Iversen
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Seks sommerkoncerter (50 kr. - alle koncerter 150 kr.)
1. sommerkoncert
Tirsdag d. 14. juni kl. 19:30
Anders Johnsson, Malmø

4. sommerkoncert
Tirsdag d. 26. juli kl. 19:30
Vibeke Astner, Vejle

2. sommerkoncert
Tirsdag d. 28. juni kl. 19:30
Mikael Ustrup, Mariager

5. sommerkoncert
Tirsdag d. 9. august kl. 19:30
Douglas Cleveland, Seattle

3. sommerkoncert
Tirsdag d. 12. juli kl. 19:30
Christopher Wrench, Australien

6. sommerkoncert
Tirsdag d. 23. august kl. 19:30
Flemming Dreisig, Danmark

www.mariagerkirke.dk

