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Kirkebladene i Danmark
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SIDEN SIDST
Ravnkilde sogn

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:
Camilla Hyttel
Hobrovej 81, Tjele
tlf. 4073 3876
Sognepræst:
Holger Lyngberg
Nørvad 1, Ravnkilde, tlf. 98 56 90 55
e-mail: hly@km.dk
Sognepræst:
Therese Strand Kudajewski
Lyngbyvej 47, Store Brøndum
tlf. 42 40 97 47, e-mail: matn@km.dk

DØBTE
Karl Korneliussen
Født 06.03.2018 i Durup sogn
Døbt 03.06.2018 ved
sommerfestsgudstjenesten
i Ravnkilde præstegård
Erika Lykke Frost
Født 12.03.2018 i Ravnkilde sogn
Døbt 16.06.2018 i Ravnkilde kirke
Fie Kirstine Asp
Født 02.03.2018 i Aars sogn
Døbt 23.06.2018 i Ravnkilde kirke
VIEDE
Krista Ritter Kallestrup og
Vagn Kristian Johnsen
Viet 17.06.2018 i Ravnkilde kirke

DØDE
Karla Marie Otte
Født 03.12.1922 i Øls sogn
Bisat 16.062018 fra Ravnkilde kirke
Conny Bach-Hansen
Født 27.04.1935 i Ravnkilde sogn
Bisat 09.08.2018 fra Ravnkilde kirke
Jens Peter Jepsen
Født 12.03.1029 i Biersted sogn
Bisat 14.08.2018 fra Ravnkilde kirkegård

Brorstrup sogn
DØBTE
Ingen
VIEDE
Ingen
BEGRAVEDE
Ingen
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HJERTELIG TILLYKKE

Karl Korneliussen

Erika Lykke Frost

Fie Kirstine Asp

Krista Ritter Kallestrup og Vagn Kristian Johnsen
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Det er Lars Tolborg om bord
på mejetærskeren

HØSTTANKER
Fra en nordmand, hvis navn jeg ikke kender. Tilrettet dansk, dog har jeg beholdt ordet
”høstsolen”, selv om det ord på norsk egentlig betyder efterårssolen, idet efteråret på
norsk hedder ”høsten”, men det er så smukt et ord ” høstsolen”.
Høstsolen står lavt på himmelen. Prøver at sprede sine
sidste sommerstråler ned til os. Prøver at sprede sin sidste varme. Kæmmper imod den grå, våde dis som ligger lavt over bakken. Prøver at fordrive den friske, våde
dug, som klamrer sig til græs og blade.
Agrene har stået gule længe. Det duvende, bløde korn,
som har svajet i vinden er nu skåret bort. Igen ligger
marken der,høstet og flad. Bar og nøgen. Ventende på
det hvide tæppes ankomst. Det tykke, hvide, altomgribende tæppe, som om få måneder kræver sin plads.
Løvet på træerne skal snart pynte sig til fest og vise sin
glans i solen. Vise sig i al deres farvepragt.. De grønne
livlige blade skal snart skifte over i nyancer af gult,
orange og rødt. Sprede om sig de varme farver. Farver
som glæder, varmer og får mig til at smile over naturens skønnhed. De farveprangende blade vil klamre
sig til grenene, indtil de ikke længere kan modstå efterårsvindens kast. Så skal de danse deres sidste vals
gennom luften, før de falder til ro altid.
Høstens farver fylder mig altid med energi. Jeg vil bare
løbe over engene. Jeg får lyst til at rulle mig rundt på

græsset. Kaste det farverikge løv i luften. Lade det dale
over mig der, hvor jeg liggende ler mod himmelen.
Vække bladene til live igen, og lade dem få endnu en
sidste dans. Lade dem blafre med farvrt en gang til. Jeg
vil lege. Løbe. Hoppe. Danse. Bare nyde efteråret og all
dens farvepragt. Nyte de blodrøde solnedgangene.
Nyte de siste varme solstrålende. Bare trekke til meg
alt hva jeg kan. Af sol og farver. Før vinteren kommer,
hvid, grå og kold.
Når efteråret sætter ind med fuld styrke, får jeg lyst til at
klæde mig i bløde, store og varme strikketrøjer . Iklæde
mig alt blødt, alt varmt. På de regntunge dage får jeg
lyst til at gemme mig inde. I en hytte med ild i pejsen.
Krybe tæt op i hjørnet af en sofa. Tæt ind i en varm og
kærlig favn. Omgivet af tæpper og puder. Omgive mig
med blødhed og hygge. Med noget varmt atdrikke.
Og bare sidde der og nyde stilheden. Nyde varmen og
hyggen. Kun afbrudt af knitren fra pejsen og vinden
udenfor. Bare nyde. Bare finde roen.
Høstsolen står lavt på himmelen. Så vakker og varm
som bare høstsolen kan være.
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DANSK HØSTSTEMNING
Her kommer Jeppe Aakjærs elskede høstsang i sin fulde længde, så man får hele hans
høstfortælling med. Skrevet er den i 1906, men melodien kom først til i 1940. Vær især
opmærksom på versene 4-5-6-7! En skam, at den er skåret til i så at sige alle sangbøger.
Nu er det længe siden,
men end det gjemmes i mit Sind,
hvordan i Barndomstiden
den kjære Rug kom ind,
hvordan dens kjærnetunge Top
ved Moders svage Kræfter
blev lagt i Lugen op.

Og alle Hænder jager,
og alle Fødder er i Rend
i Støvet Læsset brager
for brede Rygges Spænd.
Højt svinger Hjulet som et Rat,
og paa dets Drejeskive
har Børnene sig sat.

Først bredte Mor et Klæde
saa ømt som nogen Højtidsdug;
der maatte ingen træde
med Sko i Høstens Rug;
saa fejed hun med Limens Rest
hvert snavset Straa tilside
som for en Hædersgjæst.

Mor ta'r paa Neget Sæde
og linner lidt ved Baandet skjørt:
"Det er endda en Glæde,
naar Kornet er saa tørt!"
Og med sin matte, spinkle Arm
hun løfter Rugens Tvilling
ind ad den lave Karm.

Den kjære Rug var Gjæsten,
som gjorde hvert et Barn saa spændt;
se, Far han lægger Vesten
og sér saa indadvendt:
En Skjælven i et ydmygt Sind,
en Bøn til Altets Skaber,
før Avlen bringes ind.

Og Neg for Neg forsvinder
og bliver under Bjælken sat;
og Far faar røde Kinder
og Spindelvæv om Hat.
Men Mor er lige hvid og bleg,
hvormeget hun end stræber
med Rugens tunge Neg.

Saa fatter Far om Spaden
og graver i det gule Klæg
to Huller langsmed Laden
foran den hvide Væg;
i dem skal Vognens Fælger slaa
og staa som i en Fælde,
til Væltningen gaar paa.

Det gaar mod Aftentide
snart skinner Maanen fuld og rund
paa Gavl og Vægge hvide
og ned i Vognens Bund.
Mor standser træt og titter ind;
Far kommer hen til Lugen
og klapper hendes Kind.

Og Vognen værdigt skrider;
det første Læs for Lugen staar;
ud fra dets tunge Sider
saa dybe Skygger slaar.
De varme Øg i Nip og Nap
af Moders milde Hænder
faar Ax og Mule-Klap.

Og Barnet, som har løbet
sig træt i Dagens muntre Leg,
det er nu stille krøbet
ind under Hjulets Eg;
dér høres dette skarpe Knald
fra Vognens Fjæl mod Sandet
af Ørentvistens Fald.

Og mellem Hjulets Eger
gaar Stjerneblink og Maaneskin,
og milde Vinde hveger,
mens Barnet slumrer ind.
Saa slutter Far i Jesu Navn.
Og Hjemmet gaar til Hvile
med Høsten i sin Favn.
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HØSTGUDSTJENESTERNE
Høstgudstjenesterne i sognene har efterhånden fundet deres eget gode leje,
og det der virker godt og er skønt at være med til, behøver man jo ikke at ændre på.
BRORSTRUP KIRKE
23. SEPTEMBER KL. 16.30

RAVNKILDE KIRKE
DEN 30. SEPTEMBER KL. 10.30

Som altid deltager spejderne og er med til at gøre
denne gudstjeneste til noget helt særligt: Deres glade
stemmer og de flotte kurve med alverdens frugter fylder kirken med glæde og skønne dufte.

Gennem snart mange år har høstgudstjenesten i
Ravnkilde fundet sted den sidste søndag i september,
hvor Lokalhistorisk Forening holder sit traditionelle
åbent-hus-arrangement. Således også i år.

Efter gudstjenesten er der fællesspisning i det flotte
Mejlby Kultur- og Medborgerhus.
Efter spisningen holdes der auktion over kurve, frugter,
buketter og andet godt til spejdernes vel.

Efter gudstjenesten står frokosten klar i Ravnkilde forsamlingshus.
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SANGAFTNER
PÅ RAVNKILDE SKOLE
Efterårets to sangaftner er fastsat til:

TIRSDAG DEN 2. OKTOBER KL. 19.30
TIRSDAG DEN 6. NOVEMBER KL. 19.30
Vi synger af karsken bælg fra højskolesangbogen.
Hver aften slutter med en slags ”ønskekoncert”.
Medbring selv kaffe og brød
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AFSKED
Karsten Frandsen er fratrådt
sin stilling som gravermedhjælper på kirkegårdene.
Karsten har ydet en meget stor og
faglig dygtig indsats, og han har
altid været en pålidelig og stabil
arbejdskraft. Karsten har med sit
venlige, imødekommende og ligefremme væsen været et rart menneske at møde på kirkegårdene og
til de kirkelige handlinger.
Menighedsrådet takker og ønsker
Karsten god vind i hans videre pensionistliv.
I næste udgave af bladet regner vi
med at kunne præsentere den nye
gravermedhjælper.

ALLE HELGEN
I KIRKERNE
4. NOVEMBER
Dåbens lys er tændt,
når livet slukkes…
Søndag den 4. november kaldes
allehelgenssøndag, og vi fortsætter den gode og meningsfulde tradition
med at tænde et lys og læse navnene op på dem, som
vi har sagt farvel til.
Jeg har fået mange tilkendegivelser på, at man værdsætter den måde, hvorpå det fortælles, at vi alle – både
de levende og de døde – på en måder lever i Guds
have.
Gudstjenesterne finder sted:

BRORSTRUP KIRKE KL. 15.00
RAVNKILDE KIRKE KL. 16.30

Indtil videre vikarierer Joan Ahlstrøm Nielsen, Boldrup.
Gerda Hald, kontaktperson i menighedsrådet.
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KONCERT

VALDEMAR, VILLADS & TAYA
SØNDAG D. 28. OKTOBER KL. 15.00 I RAVNKILDE KIRKE

For 3. gang får vi besøg af to unge herrer, som er sande virtuoser på deres violiner: Valdemar og Villads, men de har fornyet sig, idet Villads har
fået en sød kæreste, som også kommer og besøger os her i sognene.
Villads’ kæreste hedder Taya Lukashova, er 18 år og stammer fra Ukraine.
Hun vil ledsage de to brødre med sin smukke sangstemme.
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SKUMRINGSTIMER I PRÆSTEGÅRDEN
Vi fortsætter med de stille og rare søndagseftermiddage i præstegården.
I efteråret ser programmet sådan ud:

SØNDAG DEN 21. OKTOBER
KL. 14.30-16.30

SØNDAG DEN 11. NOVEMBER
KL. 14.30-16.30

EFTERÅRET
I TONER OG TEKST
V/ INA DALAGER BOHNSTEDT
Kirkesanger m.m.

TANKER I ANLEDNING AF
100 ÅRET FOR 1. VERDENSKRIGS AFSLUTNING
V/ SØREN BEUKEL BAK
journalist ved Aalborg Stiftstidende

Som ganske ung optrådte Ina Bohnstedt i Ravnkilde
kirke ved en smuk julekoncert, ligesom hun i sommeren 1997 sammen med Karl Alfred gav os en musikalsk sommeroplevelse, også i Ravnkilde kirke.
Om sig selv skriver Ina:
En sang fra hjertet siger mere end 1000 ord”Jeg
hedder Ina Bohnstedt og er uddannet klassisk sangerinde fra Det nordjyske Musikkonservatorium.Mit
sangrepertoire spænder bredt, ligefra kirkemusik til
musicals og ballader.“Dét at udtrykke mig gennem
sang og ord, og dermed røre et andet menneske , er
ubeskriveligt givende og meningsfuldt for mig.”
For tiden er Ina Bohnstedt bl.a. kirkesanger ved Ansgars kirke i Aalborg.
Vi vil glæde os til denne stemningsfulde eftermiddag
i efterårets tegn.

1918, den 11. november kl. 11 blev der stille over de
mange km skyttegrave i Europa. Krigen var forbi og
et nyt Europa skulle til at genopbygges på ruinerne
af det gamle.
Ufatteligt mange mennesker havde lidt ubeskriveligt. Millioner af hjem rundt om i de store lande sad
med de dybeste savn. Selv om Danmark var neutralt,
så mistede alligevel ca. 6.000 dansksindede soldater,
bosat i de besatte sønderjyske landsdele syd for Kongeåen, livet for et rige, som ikke rigtig var deres.
Søren Beukel Bak har rødder i Ravnkilde sogn, idet
hans far, Viggo Søndergaard Bak, fødtes på Fyrkilde
Møllegaard.
Vi vil glæde os til denne stille mindedag!
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Sommerfesten
i Præstegaarden

Igen i år fik vi en strålende og festlig sommerfest med
god mad, god musik og tilsmilet af solen og varme.
Som noget helt ekstraordinært blev alle vidner til dåben af den lille Karl Korneliussen. Det var meget højtideligt og rørende at forrette den hellige dåb med alle
deltagerne så tæt på, som tilfældet var.

Denne gudstjeneste blev et eksempel på, at der hvor
Guds ord lyder, hvor dåb og nadver finder sted, og
hvor to eller tre (eller mange flere) er forsamlet i Jesu
navn, der findes kirkerummet også: Ordet, sakramenterne og sangen skaber kirkerummet.
Krista Ritter Kallestrup har taget en række billeder, som
vi bringer fra festen.
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De sidste detaljer skal på plads

En tabt bilnøgle

Forventningens glæde

Karl døbes

DATO

SEPTEMBER · OKTOBER · NOVEMBER 2018

DAGENS NAVN

Brorstrup

Ravnkilde

2. september

14. søndag efter trinitatis

10.30
Esper Dalgaard, Nibe

17.00
i Buderup Ødekirke

9. september

15. søndag efter trinitatis

Ingen

10.30 HL

16. september

16. søndag efter trinitatis

10.30 HL

9.00 HL

23. september

17. søndag efter trinitatis

16.30 HL
Høstgudstjeneste

Ingen

30. september

18. søndag efter trinitatis

Ingen

10.30 HL

7. oktober

19. søndag efter trinitatis

14.00 HL

10.30 HL

14. oktober

20. søndag efter trinitatis

Ingen

Ingen

21. oktober

21. søndag efter trinitatis

Ingen
Møde i præstegården

Ingen
Møde i præstegården

28. oktober

22. søndag efter trinitatis

10.30 HL

Kl. 15.00
Koncert, se omtale

Allehelgensdag

15.00 HL

16.30 HL

11. november

24. søndag efter trinitatis

Ingen
Møde i præstegården

Ingen
Møde i præstegården

18. november

25. søndag efter trinitatis

25. november

Sidste søndag i kirkeåret

4. november

14.00 Therese
14.00 HL

10.00 HL

Sats og tryk: degngrafisk.dk

GUDSTJENESTELISTE

