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SIDEN SIDST
BRORSTRUP-RAVNKILDE
PASTORAT:
Menighedsrådets officielle mail:
8279@sogn.dk
Skriver man til den, vil den altid
blive læst af menighedsrådet.
Menighedsrådet har også en fortrolig
postkasse, dersom man vil sende
personfølsomme oplysninger til rådet:
8279fortrolig@sogn.dk
MENIGHEDSRÅD:
Se konstitueringen på hjemmesiden:
www.brorstrup-ravnkilde-kirke.dk
Graver ved begge kirker:
Søren Chr. Bentzen
Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 29 43 71 80
soerenbentzen@msn.com
Organist, begge kirker:
Karl Alfred Petersen
Skolegade 2, Ravnkilde, tlf. 98 56 91 28
Kirkesanger Brorstrup:
Jens Erik Jensen
Haverslevvej 66, Årestrup
tlf. 98 37 50 11
Kirkesanger, Ravnkilde:
Manuela Rauff
Aars, tlf. 26 36 13 28
Sognepræst:
Holger Lyngberg
Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 98 56 90 55
e-mail: hly@km.dk
Hjælpepræst:
Therese Strand Nielsen
Lyngbyvej 47, Store Brøndum
tlf. 42 40 97 47, e-mail: matn@km.dk

RAVNKILDE SOGN

BRORSTRUP SOGN

DØBTE
Viola Skov Albers
født 31. 03.2017 i Ravnkilde sogn
døbt 3. 09.2017 i Ravnkilde kirke

DØBTE
Jacob Jensen
født 16. 07.2017 i Brorstrup sogn
døbt 14. 10.2017 i Brorstrup kirke

Celina Thisted Tordrup
født 16. 07.2017 i Støvring sogn
døbt 24. 09.2017 i Ravnkilde kirke

VIEDE
Julie Westergaard Skov
og Poul Jørgen Skov
viet 28. 10.2017 i Brorstrup kirke

Carl Christian Thorup Christiansen
født 15. 05.2017 i Durup sogn
døbt 1. 10.2017 i Ravnkilde kirke
Arn Made Hagelskjær
født 26. 07.2017 i Ravnkilde sogn
døbt 22. 10.2017 i Ravnkilde kirke
VIEDE
Ingen
BEGRAVEDE:
Gyda Ingrid Jette Jørgensen
født 9. 09.1946 i Husum sogn
død 17. 10.2017 i Ravnkilde sogn,
bisat på Ravnkilde kirkegård.

BEGRAVEDE
Ingen
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Celina Thisted Tordrup

Carl Christian Thorup
Christiansen

Arn Made Hagelskjær

Julie Westergaard Skov og
Poul Jørgen Skov med deres
tre døtre Jessica, Malou og Izabella

Jacob Jensen
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1. SØNDAG
I ADVENT
SØNDAG DEN 3. DECEMBER
BRORSTRUP KIRKE KL. 10.00:
Adventsgudstjeneste, hvor alle børn er velkomne
til at møde op og bære lys ind i kirken på denne
smukke dag.
Vi har heldigvis en flok trofaste ”lysbærere”, men der
kan sagtens være mange flere med i processionen!
Efter gudstjenesten får vi som altid de gode norske
klejner, kaffe, sodavand og andet godt!		
RAVNKILDE KIRKE KL. 15.30:
Adventsgudstjeneste, hvor Samuel Frederiksen vil
spille til fællessalmerne på sin kornet.
Efter gudstjenesten tændes byens juletræer ledsaget
af musik og fællessang.
Derefter serveres en kop gløgg og et par æbleskiver
i forsamlingshuset.

GOSPELJULEKONCERT
DEN 7. DECEMBER I RAVNKILDE KIRKE
Kl. 18.30: Koncert i kirken med børnekor, voksenkor og masser af fællessang.
Lidt baggrund:
I samarbejde med Kløvermarken
arrangeres der den 6. december
en spændende gospelworkshop.

Dagen igennem vil dirigenten
i koret HAPPY NOICE,
Christina Thoft, arbejde med
Kløvermarkens SFO børn, og de
elever, der ikke går i SFO-en fra
0. til 3. klasse og indøve nogle
iørefaldende melodier, og det
hele slutter med en lille koncert,
hvor børnene viser, hvad de har
lært.

Efter aftensmad i Ravnkilde
forsamlingshus, er alle velkomne
til at høre, hvad børnene har
lært. Og efter børnenes sang
vil der blive lejlighed til at høre
koret HAPPY NOICE synge nogle
af juletidens sange og salmer
Det er kl. 18.30
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ADVENTSGUDST JENESTE FOR
DAGPLEJE OG BØRNEHAVE
FREDAG DEN 8. DECEMBER KL. 9.30

I RAVNKILDE KIRKE
Traditionen tro indbyder menighedsrådet dagplejen og børnehaven til en lille adventsgudstjeneste i Ravnkilde
kirke denne formiddag.
Mon ikke julekrybben igen skal befolkes med sine figurer?
Efter gudstjenesten lidt mundgodt i forsamlingshuset.

SANGEFTERMIDDAG
I MEJLBY:

JULEN SYNGES IND
17. DECEMBER KL. 19.30

SØNDAG DEN 10. DECEMBER KL. 14

I RAVNKILDE KIRKE

Efter adventsgudstjeneste i Brorstrup kirke kl. 14.00
er der kaffebord og fællessang i Mejlby Kultur- og
Medborgerhus.
Det ville være skønt, hvis vi kan få skabt en tradition
med gudstjeneste, kaffebord og fællessang en
eftermiddag i adventstiden og en
Velkommen til alle.

Igen i år får man lejlighed til at synge julen ind med
de velklingende engelske julesange – Christmas
Carols. Dels på engelsk, dels på dansk.
Indimellem læses de velkendte tekster, som leder frem
til julens højtid.
Velmødt til alle!
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SKUMRINGSTIMER I
PRÆSTEGÅRDEN

KYNDELMISSE OG
LYSGUDSTJENESTE

SØNDAG DEN 14. JANUAR KL. 14.30 – 16.30

4. FEBRUAR KL. 14

Mød Margith og Kaj Aage Pedersen

I BRORSTRUP KIRKE

Erindringsglimt fra besættelsen.

For første gang indbydes I til kyndelmisse/lysgudstjeneste
i Brorstrup kirke denne søndag eftermiddag.
Programmet er ikke helt fastlagt endnu, men vi
får besøg af to musikere fra Randers: Birgitte Kaas
Sørensen (sang)og Ulrik Dam (orgel).

Kaj Aage Pedersen, tidligere lærer og viceskoleinspektør
samt byrådsmedlem, vil med ord tage os med til
besættelsestiden. Og kender jeg Kaj Aage godt- og det
mener jeg at gøre – så vil han forstå at blande humor og
alvor på den bedste måde. Margith Pedersen vil fornøje os
med spil på klaveret.

Efter gudstjenesten er der kaffe i Borger- og Kulturhuset,
hvor de to musikere leder fællessangen.

INDSAMLING VED HØST
GUDSTJENESTERNE

SØNDAG DEN 18. FEBRUAR KL. 14.30 – 16.30
Mød skuespiller Mette Nyegaard Frank
Tove Ditlevsen var en meget populær forfatter mens hun
levede. Hendes fattige opvækst, skrøbelige sind og mange
års problemer med både kærligheden og misbrug var den
store inspirationskilde i forfatterskabet.
Denne eftermiddag vil Mette Frank læse et udpluk af Tove
Ditlevsens hudløse og meget ærlige værker – her iblandt
nogle medrivende noveller og nogle af hendes mest
populære kærlighedsdigte.

Årets høstgudstjenester fik i begge sogne et godt og
bekræftende forløb. Det er altid en god oplevelse,
når store og små møder glade op, og et ser ud til,
at de efter festen tager hjem med tilfredshed og
taknemmelighed.
I Ravnkilde kirke blev der indsamlet kr. 971,50 og i
Brorstrup kirke kr. 1991
Beløbene er sendt i lige store dele til:
Folkekirkens Nødhjælp
Kirkens Korshær
KFUM’s sociale arbejde i Danmark
SOS-Børnebyerne.
Ved auktionen i Borger- og Kulturhuset efter
fællesspisningen indkom der ca. 2600 kr., som gik
ubeskåret til spejderarbejdet. Tak for det også på
spejdernes vegne!
Tak for hvert bidrag til disse organisationer.
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KYNDELMISSE
Den 2. februar ligger 40 dage efter juledag, Jesu
fødsel, og på den dag var Maria klar til at indtage sin
plads i samfundet/familien igen. Men inden det kunne ske, skulle hun gennem en traditionel jødisk renselsesceremoni, hvorefter hun atter kunne betragtes
som „en ren kvinde“. Derfor blev kyndelmisse også
kaldt Marias renselses. Ifølge jødisk skik var en kvinde
uren i 7 dage efter fødslen, og hun skulle holde sig
hjemme i yderligere 33 dage.
I katolsk tid herhjemme indtil reformationen i 1536
blev kvinden efter fødslen stadig betragtet som uren,
man mente, at hun dermed et let offer for Djævelen.
Derfor skulle efter 40 dage til kirken for at blive stænket med vievand og få tændt et vokslys for sig, så hun
igen var beskyttet mod djævelen.
Efter reformationen betragtedes mødre ikke længere
som urene efter en fødsel, men stadig var det sådan,
at mange danske mødre til langt op i 1800-tallet efter
en barnefødsel blive indledt/introduceret i kirken. Ritualet herfor hedder „ En moders indledning i kirken“.
Indtil 1754 var denne indledning faktisk tvungen,
men derefter frivillig, indtil skikken efterhånden gik
helt af brug af brug. Denne skik blev betragtet som
en taknemmeligheds gerning, og ordene i det gamle
ritual lød nu til moderen (eller kirkegangskonen, som
hun også kaldes):
Gå ind med fred i Guds menighed at ofre din Gud lov og
tak, han, som har gjort vel imod dig. Han styrke dig fremdeles til sjæl og legeme og lade denne din indgang nu og
altid være velsignet for hans ansigt. Amen

indviet og velsignet, deraf navnet kyndelmisse, som
kommer af de latinske ord: missa candelarum= messe for lysene.
Indtil 1770 var den 2. februar helligdag i Danmark,
hvor den blev afskaffet som helligdag sammen med
følgende helligdage: 3. jule-påske og pinsedag, 6.
januar Hellig Tre Kongersdag, 25. marts Marias Bebudelsesdag (Englens besøg hos Maria med budskab
om at hun skal føde Himmelens kongesøn, holdes
nu søndagen før palmesøndag) den 24. juni, Sankt
Hansdag (Johannes Døbers fødsel), den 2. juli Marias
Besøgelsesdag, (Marias besøg hos Johannes Døbers mor Elisabeth), den 29. september Mikkelsdag
(Ærkeenglen Michaels dag) og den 1. november
Allehelgensdag (holdes nu den første søndag i november)
Der er knyttet en masse vejrvarsler og talemåder til
kyndelmisse, hvor vinteren er på sit højeste, og det
gerne skulle gå mod lunere tider:
En af de sjoveste er den her:

Som jeg læser det, er dette en hyldest og en ære til
den nybagte moder!!

Til kyndelmisse skal det blæse så kraftigt, at 18 kællinger
ikke kan holde den 19. ved jorden.

Heldigvis er synet på kvinder som urene efter en fødsel helt udryddet af vores tankeunivers, og jeg håber
aldrig det vinder indpas igen!

Underforstået: Blæser det den 2. februar, får vinteren
snart ende!

Samtidig med festen til minde om Marias renselse
blev den 2. februar også dagen, hvor alle de vokslys,
der skulle bruges de kommende 12 måneder, blev

En helt anden pudsighed, som slet ikke har noget
med kyndelmisse at gøre, er, at ordet karantæne har
rødder i det franske ord for 40 (quarantaine).
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JULENAT 2016
Sidste års juleprædiken julenat i Brorstrup kirke.
Mor... vil du ikke nok lade være med at lukke døren
helt... mon ikke mangt et barn har bedt denne bøn til
sin mor eller far for den sags skyld…
En dør der lukkes kan virke så ubarmhjertig og kold...
som om adgangen til den anden verden spærres
….men en dør der får lov til at stå på klem, sådan
at stemmerne og lyset på den anden side af døren
fornemmes og skaber en næsten guddommelig
tryghed i et barnesind….for barnet er ikke forladt og
ene….men er forbundet med verden på den anden
side af døren.
Det er betegnende, at et af de såkaldte jeg er ord,
som vi har af vor herres egen mund, der er der et der
hedder

tanker…det er som om den er kommet til at stå i
skyggen af alle de andre jeg er ord….
Når han valgte den sætning….fortæller det om en
dyb indsigt i menneskesindet…synes jeg…og jeg er
blevet mere og mere opmærksom på, hvor ofte ordet
DØR optræder….ikke kun i den hellige skrift, men så
sandelig da også i vores sprog den dag i dag….prøv
blot at løbe igennem i tankerne, hvor mange vendinger du kan, hvor ordet dør på en eller anden måde
optræder….det er faktisk mange gange….
Døre står ikke altid åbne eller på klem. De kan lukke
sig og blive lukket, ja smækket i for næsen af os, og
man kan selv uforvarende eller helt bevidst smække
døren i for andre. Eller vi kan forsøge at løbe dørene
ind, når der er noget vi særligt gerne vil have.

Jeg er døren….

Men billedet af døren på klem ind til et barneværelse,
er på en måde et stærk og sigende billede af julens
budskab.

Egentlig har jeg aldrig skænket den sætning mange

Når der er så megen tryghed forbundet med at have
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blot en dør på klem, så er det jo, fordi vi da ikke føler
os alene og forladt. Og julens budskab er et budskab
om, at der er åbnet en dør for os, og lyset fra Gud
trænger ind og oplyser hver barnesjæl på jord.
I en gammel julesang står dette vers.
Åh han oplader på ny den dør
til glædens paradis
som længe for os stod lukket for
ham være lov tak og pris..
Sådan kunne man skrive for små 600 år siden, og meget har ikke ændret sig siden….at Gud med julenat
hører vores bøn om nu og altid at lade døren stå på
klem….så vi kan se lyset fra paradis og høre englenes
stemmer ganske stille.
Og julenats bud til hver en sjæl er, at den dør, som
lukkes op nu vil aldrig blive lukket i igen..
Et svar på spørgsmålet om, hvad det vigtigste i kristendommen er, kunne være dette billede, som jeg
begyndte med…døren der står på klem og aldrig
lukkes igen.
Når modstandere af kristendommen og her tænker jeg
ikke på dem med en anden tro end min egen….men
jeg tænker på dem, som mener at tro på Gud er lig
med overtro, når de skal latterliggøre kristentroen, da
gør de nogle ynkelige udfald mod kristendommen…I
fejrer jesu fødselsdag den 25. december, men han er jo
slet ikke født den dag…og så må jeg tænke: Og hvad
så…festen for hans fødsel er ikke et spørgsmål om det
der kan måles, nemlig en dato i et kalenderår….det
handler netop om det som ikke kan måles…det som
ikke kan gøres op og sættes en pris på….f. eks. handler det om, at der er en verden til forskel, om døren til
Guds rige står på klem…eller om den er smækket i...
For det handler om tryghed…om glæden og frimodigheden til at give sig hen til livet
Ære være Gud i det højeste og på jorden-fred til mennesker med Guds velbehag.
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HELLIGTREKONGER
Tanker gjort af Jesper Heskjær, Mejlby.
Julen slutter med et knald! Det gjorde den i hvert
fald tidligere. Julen varer nemlig hverken til påske eller faste, som vi synger i ”Nu er det jul igen”.
Knaldet hentyder heller ikke til nytårsaftens fyrværkeri. Knaldet stammer fra helligtrekongerslyset, som er et tredelt lys. Knaldet kommer, når lyset brænder så langt ned, at de tre tændte væger
mødes. Der hvor vægerne mødes, har man nemlig indstøbt en lille smule krudt. Dette lille knald
puster lyset ud og det markerer afslutningen af
julen. Helligtrekongerslyset tændes helligtrekongersaften den 5. januar - aftenen før helligtrekongersdag.
Historien om de hellige tre konger er egentlig ganske
speciel. De fleste ved, at de fulgte stjernen til Betlehem, hvor den stod over stalden med krybben, hvori
Jesus lå.

Hvis vi kigger i Bibelen, er beskrivelsen lidt anderledes. I Lukasevangeliet kap. 2 - det vi ofte kalder juleevangeliet - viser englen sig for nogle hyrder på
marken. Der var absolut ikke tale om konger.
I Matthæusevangeliet kap. 2 står, at der kom nogle
vise mænd fra Østerland. De vise mænd havde fulgt
en stjerne, der skulle lede dem til jødernes konge.
Hvordan blev ”nogle vise mænd” til tre hellige konger? Ja, det står vist ikke helt klart. De fleste er sikkert
bekendt med, at de vise mænd medbragte gaver til
det nyfødte barn: Guld, røgelse og myrra. Og så er det
jo nærliggende at konkludere, at tre gaver må være
lig med tre mænd. Ved at gøre dem til konger opnåede man yderligere, at man kunne binde historien
op på fortællingen om, at når Messias blev født, ville
der dukke tre konger op fra henholdsvis Saba, Taris
og Seba. Dette er en af teorierne om de hellige tre
kongers tilblivelse. Det skal dog understreges, at det
blot er en teori. Ingen ved det med sikkerhed.
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I dag fejres helligtrekongersdag ikke ret mange steder. Men tidligere gjorde man en del ud af, at nu var
de tolv juledage afsluttet. Den eneste ting, der i større
udstrækning har overlevet til i dag, er traditionen som
en del mennesker har. Nemlig at juletræet skal blive
stående med pynten frem til helligtrekongersdag.
Fejringen af helligtrekonger var i middelalderen en
stor begivenhed. Det indebar blandt andet et optog
gennem byen. I optoget var byens borgere udklædt
og de fulgte efter en stjernebærer, der bar en stjerne
på en lang stang. Det var typisk præster, der ledte optoget gennem byen. Optoget endte ved kirken, hvor
der efterfølgende blev afholdt stjernemesse.
I Danmark endte denne skik med reformationen, da
mange af de hidtidige katolske skikke blev afskaffet.
Imidlertid var befolkningen ikke helt enige i afskaffelsen af helligtrekongersfejringen. Derfor blev fejringen fortsat i en mere sekulær skikkelse, der indebar
indtagelse af ret store mængder alkohol, med deraf
følgende ”livlighed”. I Norge gik det i 1800-tallet så
vildt for sig, at der udviklede sig en tradition for slåskampe så blodet flød. I Danmark kulminerede festlighederne også i 1800-tallet, hvor det flere steder
endte med, at den lokale politimyndighed forbød
fejringen, fordi det efterhånden var gået over gevind.
Da fejringen ikke længere var styret af kirken, sneg
der sig flere andre ting ind som fx overtro og varsler.
Det var både varsler om vejr og høstudbytte. Ja, man
troede endda på, at hvis en ung pige stillede sig foran
et spejl og fremsagde et bestemt vers tre gange, så
ville hun i spejlet kunne se ansigtet på hendes kommende husbond.
I de fleste lande har man skikke og ritualer, der knytter sig til helligtrekongersfejringen. En af de bedre er i
Frankrig. Her udpeger man en konge for en dag. Udpegningen sker ved, at man bager en figur ind i en
kage. Nu til dags repræsenteres figuren af en mandel.
Den der får mandlen, bliver dagens konge. Skulle nogen have lyst til at prøve dette den 6. januar, er her
opskriften på helligtrekongerskagen:

HELLIGETRE
KONGERSKAGEN:
Ingredienser:
500 g butterdej
100 g smuttede, malede mandler
2 æg + æg til at pensle tærten med
100 g flormelis
75 g blødt smør
1 spsk. rom
1 mandel
Fremgangsmåde
Pisk smørret blødt med en håndmixer. Bland lidt
efter lidt flormelis, de malede mandler, æg og
rom i smørret. Det hele blandes godt, indtil man
har en ensartet creme.
Rul butterdejen ud til to runde plader med hver
en diameter på 22 cm.
Anbring den ene butterdejsplade på en bageplade med bagepapir. Smør mandelcremen ud
på dejen og stop 2 cm fra kanten. Anbring den
smuttede mandel på cremen.
Pensl de 2 cm kant med lidt vand. Anbring den
anden plade butterdej ovenpå. Tryk kanterne
omhyggeligt sammen med fingrene, så fyldet
ikke løber ud, og lav derefter mønster i kanten
med en gaffel. Pensl overfladen med sammenpisket æg og rids et rudemønster heri med en
skarp kniv.
Kagen bages midt i ovnen ved 200° i ca. 35 min.
til den er gylden
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GUDSTJENESTELISTE
DATO
3. december

7. december
10. december

DECEMBER 2017 - JANUAR OG FEBRUAR 2018

DAGENS NAVN

KLOKKESLÆT

KIRKE

1. søndag i advent

10.00

Brorstrup HL

15.30

Ravnkilde HL

Gospel for børn og voksne,
se omtale

18.30

Ravnkilde

2. søndag i advent

10.00

Ravnkilde HL

17. december

3. søndag i advent.
Julen synges ind

19.30

Ravnkilde HL

24. december

Juleaften

14.30

Brorstrup HL

16.00 og 23.30

Ravnkilde HL

25. december

1. juledag

10.00

Brorstrup HL

26. december

2. juledag

10.00

Ravnkilde HL

Nytårsdag

15.00

Brorstrup HL

16.30

Ravnkilde HL

1. søndag efter
Hellig Tre Konger

14.00

Brorstrup TSN
Spejdernes nytårsparade

14. januar

Skumringstimer i
præstegården, se omtale

14.30-16.30

28. januar

Søndag septuagesima

10.00

Ravnkilde TSN

Søndag Sexagesima
Kyndelmisse/
lysgudstjeneste

14.00

Brorstrup HL

18. februar

Skumringstimer i
præstegården, se omtale

14.30-16.30

25. februar

2. søndag i fasten

10.00

Ravnkilde HL

14.00

Brorstrup HL

10.30

Brorstrup TSN

1. januar

7. januar

4. februar

11. marts

3. søndag i fasten

Sats og tryk: degngrafisk.dk

14.00, se omtale Brorstrup HL

