Nyt fra Birgittaforeningen
”Du danske sommer, jeg elsker dig,
skønt du så ofte har sveget mig”.
Ja, vi elsker den danske sommer, og i år fik du
måske set noget af Danmark, du ikke før har set.
Det er med at leve og opleve, mens vi kan, for som
vi synger i en anden sang, så flyr den fagre
skærsommer så hastigt ”som et drømmerigt blund”.

Om et par dage skriver vi september, og vi går
ind i den første efterårs-måned. Tak, at vi blev
velsignet med en forrygende august med
masser af sol og varme.
Livet forstås baglæns, men må leves
forlæns - har Søren Kierkegaard sagt.
I Birgittaforeningen bestræber vi os på at forstå
baglæns, mens vi lever forlæns.
Set i bakspejlet har der været Birgitta-retræte i juni.
Vi har gået midsommervandring og sunget
morgensang og vandret i juni, juli og august.
Mange feriegæster har været omkring kirken og
klosteret. Hver gang jeg har været i nærheden af
klosterhaven og Birgittahuset er jeg faldet i snak
med folk, som synes at Mariager er fantastik, og
som gerne vil vide mere om det ene og det andet.
Birgittahuset
Flere har spurgt, om man kan overnatte i det bette
hus ved siden af klosteret, altså Birgittahuset. Og
ja, det kan man. - Tak, om I vil huske at reklamere
for det. - Jeg har ikke selv sovet dér, til gengæld har
jeg snakket med flere, der har, og alle har været
begejstrede. Lige fra det unge par der skulle
restituere efter at have vandret fra Viborg, over
Velo-Solex-banden, fire friske pensionister på vej
på deres små knallerter fra Skagen til København,
til pensioneret læge, Anna Margrethe fra
Sengeløse, der ene kvinde cyklede rundt i det jyske
med sit lille telt, og som det viste sig, at jeg næsten
er i familie med. Ak ja, hvor er verden både lille og
stor og fyldt med dejlige mennesker og oplevelser,
hvis man er åben for det. Forundringsparat, som vi
siger.
Litteraturaften den 3. september
Om et par dage kan du komme til litteraturaften i
Mariager kirke. Den 3. september tager Marianne
Munk den lange vej fra Rødding ved Kolding til
Mariager for at møde os og fortælle om Stygge

Krumpen og den tid, han levede i. Vi mødes i
kirken kl. 19.00 ved Stygge Krumpens grav – og på
grund af corona-restriktioner bliver vi i kirken.
Marianne vil fortælle om klosterliv og reformations
tid og om ’Nonnen og Stygge Krumpen’ - den bog,
hun er ved at skrive. Pris inkl. kaffe/te, brød kr. 25.
Aftensang
Vi kan også se frem til Aftensang i kirken tirs. d.
22/9, 20/10 og ons. d. 18/11. Hver gang kl. 19. Har
man lyst til en lille fælles vandring på vej til kirken,
så mødes vi på Himmerigs Plads kl. 18.30
Årsmøde den 30. oktober
Birgittaforeningens årsmøde finder sted i
Klostersalen den 30 oktober kl. 19. Alle – også
ikke-medlemmer – er velkommen. Aftenen krydres
af et spændende foredrag ved pilgrimspræst for
Viborg stift Christian Kjær Bjerre. Christian vil
fortælle fra sit arbejde om at være pilgrim i dag.

Sommerfest søndag den 30. august
Inden vi siger helt farvel til sommeren 2020,
inviterer Mariager kirke til gudstjeneste og
sommerfest i klosterhaven søndag den 30. august
kl. 10:00 (samme sted som på billedet).
Der vil være et begrænset antal stole og tæpper, så
tag gerne selv tæppe og/eller klapstol med. Jacob
prædiker, og efter gudstjenesten er der hyggeligt
samvær. Menighedsrådet er vært ved en sandwich
og kaffe. ’Havne-sangerne’, som vi jo desværre
ikke har sunget på havnen med i sommer, kommer
og vil synge sammen med os – så kom og bliv glad.
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