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Forglemmigej 
 
Lad mig begynde vores lille hilsen med et vers fra 
Jeppe Aakjærs sang ”Nu er dagen fuld af sang”. 
Det sidste vers: 
 
Ræk mig en forglemmigej 
og sidst en krusemynte, 
sådan slutter vi vor leg 
så glad, som den begyndte. 
Plukke, plukke dugget strå, 
plukke, plukke siv ved å, 
plukke, plukke blomster. 
 
Sangen er et stemningsbillede på den dejligste 
højsommer i Danmark. Vi synger om viben, der er 
kommen, om bekkasinen der natten lang håndterer 
elskovstrommen, om kærlighed og om blomster.  
 
I sidste vers kommer så:   
”Ræk mig en forglemmigej  
og sidst en krusemynte,  
sådan slutter vi vor leg så glad,  
som den begyndte.  
 
I flere måneder har sommeren været vores leg. Vi 
har vandret i skov og ved strand, vi har badet, 
sunget og hygget os, men nu slutter den -
sommeren og legen for i år.  
Vi skriver september, og vi ved godt, hvad det 
betyder. Det er efteråret, der så småt banker på. 
Derfor ”ræk mig en forglemmigej”… Ræk mig et 
kært minde fra sommeren, der synes så hastigt 
forbi. 
 
Og heldigvis har vi i Birgittaforeningen mange 
dejlige minder at se tilbage på. Vi har sat varme 
sommerminder ind på ’kontoen’ for livsglæde, så 
vi har noget at tære på, indtil en sommer igen 
kommer dragende. 

Birgittaretræte 
I juni var vi en gruppe på 13, som tilbragte en 
weekend sammen på Ådalen Retræte. En stor del 
af tiden var vi i stilhed. Til alle tider har 
mennesker haft behov for at søge stilhed, og det 
behov er ikke blevet mindre. Vi tog afsæt i 
Birgittas liv og tanker og fandt, at hun stadig kan 
give stof til eftertanke og forundring. Vejret var 
med os, og der var rig lejlighed til at ”læse” i 
naturens bog og forundres.  
Næste års Birgittaretræte er planlagt til den 12.-
14. juni 2020. 
 

 
Birgitta-retræte på Ådalen Retræte. 
 
Midsommervandring 
Et andet dejligt minde er midsommervandringen, 
hvor Jørgen Kruse ledte os ad finurlige stier frem 
til fjorden og hjem igen. Undervejs fik vi 
genfortalt Johannes Møllehaves drabelige 
fortælling om Jonas, der blev slugt af en hval, 
men efter tre dage i hvalfiskens bug blev spyttet 
op på land igen. Aftenen sluttede i klosterhaven 
med bål, som Bent Walbom havde stået for, og 
midsommervise og andre skønne sommersange. 

 
 

 
Wow, en udsigt! Midsommervandring ved 
Mariager fjord 



 
”Vi elsker vort land, men ved midsommer mest…” 
 
 
 
Morgensang og vandring 
Også i år har Birgittaforeningen været med til 
kirkens morgensang. Det foregår på den måde, at 
vores præster, Edith og Jacob, står for en andagt i 
kirken. Efterfølgende er der én fra Birgittafore-
ningen, der går foran på en lille vandring.  
Vi har været rundt om søen og rundt i Munkholm, 
og vi får både sunget og snakket - og måske også 
været stille. På en enkelt vandring var der gæster 
med fra Snejbjerg, Varde, Nr. Nebel, Holstebro og 
Holbæk. Og på den sidste vandring deltog gæster 
fra Hongkong. Det er en god måde at mødes på, 
og man snakker så godt, mens man går. 
 
Det får mig til at tænke på Søren Kierkegaard, 
som gik umådelig meget. Alle hans teologiske, 
filosofiske og private bekendtskaber plejede han, 
når han gik ved siden af folk og talte med dem. 
Han oplevede en slags renselse ved at gå. I et brev 
til en svigerinde, der var alvorligt syg, skrev han 
bl.a.: ”Jeg kender ingen tanke så tung, at man jo 
ikke kan gå fra den”. 

 

 
Morgenvandring med stop i rosenhaven  
 
 
 

Tur til Vadstena 
Tager vi et kig på efteråret, så venter der os en tur 
til Vadstena, vores svenske moder-by. Sidst i 
september er vi en flok på 31, der drager nordpå. 
Turen er planlagt i samarbejde med Karen-Marie 
Holst Jannerup fra foreningen ”Den Danske 
Klosterrute”. Karen-Marie har været i Vadstena 
utallige gange og er desuden en erfaren rejseleder, 
så der venter os helt sikkert en spændende rejse. 
 
 
Aftensang og vandring 
Efteråret byder også på aftensang i kirken og en 
lille forudgående vandring. Alle der har lyst til at 
være med mødes på Egepladsen kl. 18.30. Derfra 
går vi op til kirken, hvor aftensangen begynder kl. 
19.00.  
Datoer: 24. september, 22. oktober, 19. november 
 
Litteraturaften 
I samarbejde med Mariagerfjord Bibliotekerne 
kan Birgittaforeningen invitere til litteraturaften 
tors. d. 10. okt. kl. 19.00 på klosteret. Forfatter Pia 
Grandjean Odderskov vil fortælle om sin 
bog ”Bodil og dronning”.  
Handlingen foregår i middelalderen og handler 
om en pilgrimsfærd som kong Erik Ejegod og 
hans dronning Bodil foretog til Det hellige land år 
1102.  
 
Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig 
på www.himmerlandsbilletten.dk eller på 
biblioteket. 
 
 
 

 
Pia Grandjean Odderskov 

 
 



Årsmøde med foredrag om 
Hannah Arendt 
 
Som det sidste skal nævnes, at Birgittaforeningens 
årsmøde finder sted i Klostersalen tors. d. 31. okt. 
kl. 19.00.  
Der indledes med generalforsamling ifølge 
Birgittaforeningens vedtægter, hvorefter tidl. 
domprovst Arndt Jessen Hansen vil fortælle om 
den tysk-jødiske filosof Hannah Arendt, 1906-
1975.  
 
Arndt Jessen fortæller, at Hannah Arendts liv og 
tænkning i den grad hænger sammen. Hun 
studerede teologi og filosofi, og forelskede sig 
som ganske ung i filosoffen Martin Heidegger.  
 
Under 2. verdenskrig måtte hun flygte fra 
nazismens rædsler og bosætte sig i USA. 
Hendes navn blev for alvor kendt, da hun udgav 
en rapport om forhøret af Adolf Eichmann i 1961. 
 
Herfra udvikler hun en tænkning om de store 
samfundsmæssige og eksistentielle spørgsmål. I 
kraft af hendes grundige analyser af de totalitære 
ideologier rækker hendes betydning ind i vores 
tid, slutter Arndt Jessen Hansen. 
 
Hannah Arendt var et menneske, der ligesom 
Birgitta var lidenskabeligt optaget af sin samtid, 
og som ikke veg tilbage for at tage livtag med selv 
de tungeste emner, så som hvorfor der er så megen 
ondskab i verden. 
 
 

 
Arndt Jessen Hansen 

 
Kom og vær med! Birgittaforeningen er 
desuden vært ved et let traktement. 
 

Sådan slutter vi vor leg  
så glad, som den begyndte…  
 
Lad mig slutte vor lille ’leg’ for denne gang med 
en forglemmigej, et billede fra morgenvandringen 
i juli… Gad vide, hvad lille Carl har fået øje på og 
står og tænker?… I hvert fald er det ikke kilden, 
som de ’store’ mennesker kigger på og får fortalt 
om. Måske er han bare overvældet over, at verden 
er så stor, så stor…   
 

 
Din forundring er dit vindue til Gud 
 
Søren Kierkegaard får det sidste ord:  
”Tab for alt ikke lysten til at gå: Jeg går mig hver 
dag det daglige velbefindende til og går fra 
enhver sygdom. Jeg har gået mig mine bedste 
tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at 
man jo ikke kan gå fra den… når man således 
bliver ved med at gå, så går det nok”.  
 
Men vi skal også huske at standse op, føjer han til. 
Ikke bare på vejen, men også i livet, for at opnå en 
langsomhed, der vækker til eftertanke og  
forundring.  
 
Med disse ord ønskes alle et smukt, forunderligt 
og gyldent efterår.  
 
På Birgittaforeningens vegne  
FRED OG ALT GODT!  
Grethe Holmriis 
 
  


