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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:
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

RAVNKILDE SOGN:

BRORSTRUP SOGN:

DØBT
Naya Tholstrup Laustsen
Døbt 25. november 2018
i Ravnkilde kirke

DØBT
Mellie Otte Bjørn
Døbt 2. december 2018
i Brorstrup kirke

Jeppe Bach Madsen
Døbt 9. december 2018
i Ravnkilde kirke

Emma Dahl Kristensen
Døbt 27. januar 2019
i Brorstrup kirke

VIET
Ingen vielser i Ravnkilde kirke
siden sidst

VIET
Ingen vielser i Brorstrup Kirke
siden sidst

BEGRAVET
Birgit Inga Jensen
Bisat 7. december 2018
fra Aalborg sygehus Kapel

BEGRAVET
Ingen dødsfald i sognet siden sidst

Hans Christian Hersom Kold
Bisat 31. januar 2019
fra Ravnkilde kirke
Hilda Kold
Begravet 31. januar 2019
på Ravnkilde kirkegård

Gudstjeneste i Rebild bakker
26.maj kl. 14 i ”gryden”

- for alle i og på tværs af Rebild kommune
Fælles gudstjeneste i et samarbejde mellem alle kommunens kirker og
præster
Medbring tæpper/klapstol, de fornuftige sko/overtøj/paraply og evt.
eftermiddagskaffen - og kom gerne i god tid til at finde en plads
Vi håber at se mange til en eftermiddag i Rebild!

Alle er velkomne
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HJERTELIG TILLYKKE

Naya Tholstrup Laustsen

Jeppe Bach Madsen

Mellie Otte Bjørn

Emma Dahl Kristensen

SÆRLIGE GUDSTJENESTER
LANGFREDAGSGUDSTJENESTEN DEN 19. APRIL KL. 19.30 I RAVNKILDE KIRKE
Langfredagsgudstjenestens forløb har gennem de senere år fundet sit eget fine forløb, synes jeg – i respekt for
denne dags særlige begivenheder.
Så velkommen til en gudstjeneste, som på en måde er anderledes, men alligevel båret af højtiden.

KONFIRMATIONSGUDSTJENESTERNE I KIRKERNE
Da der i år ikke er så mange konfirmander, som vi sommetider har oplevet det, så kan der sagtens findes plads
til dem, der gerne vil deltage i gudstjenesterne uden at have særlig tilknytning til de konfirmanderne ud over, at
man gerne vil se dem og ønske dem til lykke med den store dag.
Der er nu noget festligt ved en fyldt kirke på denne fine dag.
Konfirmationerne finder sted: Brorstrup kirke den 28. april kl. 10.00. Ravnkilde kirke den 5. maj kl. 10.00.
Velkommen!
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Lidt i lighed med sidste år kommer her fire små beretninger om påskens dramatiske dage og deres
begivenheder.

PALMESØNDAG
Af Lone Cecilie Buus Jensen, Trend

Palmesøndag er begyndelsen på påskens store begivenheder, hvor menneskemængden hylder Jesus,
men få dage senere vil de samme stemmer råbe på
hans død.
Jesus har længe vandret omkring i Israel med sine
disciple, han har helbredt syge mennesker, opvækket
døde og fortalt om Gud på en helt ny måde. Nu er han
sammen med sine disciple på vej til Jerusalem for at
fejre påske, selvom han flere gange har fortalt dem, at
rejsen skal ende med hans lidelse og død.
Inden turen til Jerusalem blev Jesus salvet. Det er en
vigtig handling i den kristne fortælling, for det var her,
han trådte i kraft som Messias, der betyder‚ den salvede‘.
Palmesøndag, indtager Jesus Jerusalem på et æsel,
mens menneskemængden hylder ham som en konge, en frelser, en superstjerne. Jerusalems befolkning
jubler, råber Hosianna, som betyder ”frels os,” og vifter

med palmegrene. Det er derfor, vi kalder dagen for palmesøndag.
Jesus bliver hyldet som den nye konge, der skal komme med fred og sejr til Israels folk, som levede under
romernes besættelse.
Det er ikke kun forventningens glæde, men også uro
og bekymring, når man palmesøndag hører om Jesus’
sejrrige indtog i byen. Palmesøndags liturgiske farve er
da heller ikke hvid, festens farve, men lilla, som er eftertankens, bodens og fastens farve.
Før reformationen velsignede man på palmesøndag
palmegrene i kirkerne. Skikken blev ikke bevaret, men
palmesøndag er fortsat indledningen til påskeugen og
en af kirkens store festdage.
I nogle kirker pynter man kirken med palmer eller forårsgrene og indleder påsken med en familiegudstjeneste.
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SKÆRTORSDAG
Af Jesper Heskjær, Mejlby

”Hvorfor hedder det egentlig skærtorsdag”? Det var
der en, der spurgte mig om for noget tid siden. Og han
fortsatte: ”Det har vel ikke noget med slagtere at gøre”?
Jeg vidste det heller ikke, så det måtte undersøges.
Navnet skærtorsdag har intet med slagtere at gøre.
Det gamle ord skær betyder ren. Skærtorsdag henviser
til, at Jesus vaskede disciplenes fødder. Før Reformationen i Danmark vaskede præsten ved gudstjenesten
skærtorsdag fødderne på 12 af kirkegængerne.
Der har været en del overtro i forbindelse med skærtorsdag. En af de bedre, synes jeg, er, at man især i den
østlige del af Danmark, troede, at man skærtorsdag
kunne afsløre heksene. Aftenen før, som blev kaldt
Sankt Skadeaften troede man, at heksene fløj af sted
på skader for at holde sabbat med djævelen. Skærtorsdag kom de så tilbage for at gå til alters. Ville man vide,
hvem der i sognet var hekse, skulle man blot tage en
ung hønes første æg, et såkaldt hønnikeæg, i lommen,
når man gik i kirke. For så ville man kunne se, hvem der
var en heks. Heksen ville nemlig have en gryde på ho-

vedet. Men det kunne altså kun ses af dem, der havde
et hønnikeæg i lommen.
At heksene gik i kirke og til alters skærtorsdag medførte i nogle sogne, at folk undlod at gå til alters skærtorsdag. Der var endda nogen, der helt lod være med
at gå i kirke skærtorsdag.
I den danske folkekirke, dvs. den luthersk-evangeliske
kirke, har vi to sakramenter: Dåben og nadveren. Derfor er skærtorsdag en vigtig dag for os. Det var netop
denne dag at Jesus indstiftede det ene af sakramenterne: Nadveren. Nadveren symboliserer den nye pagt
mellem Gud og mennesker. Den gamle pagt var den,
hvor jøderne forud for udgangen fra Egypten, ved at
slagte et lam og påføre blodet fra det på dørstolperne,
var sikret, at dødens engel gik forbi deres dør. Man kan
sige, at de blev frelst. Den nye pagt er den, der én gang
for alle sikrer os frelsen ved, at Jesus lod sig ofre som
påskelammet. Så når vi om søndagen deltager i nadveren, så bliver vi også mindet om, at Jesus ofrede sig
for vores frelse.
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LANGFREDAG
Af Jesper Heskjær

Langfredag er sorgens dag. Det var den dag Jesus blev
dømt, pisket og korsfæstet. For at blive mindet om de
lidelser Jesus gennemgik på denne dag, var det herhjemme almindeligt, at man blev ”riset”. Det vil sige,
at man piskede sig med ris lavet af fx pilegrene. Det
med at påføre sig selv lidelser, for at huske de lidelser Jesus gennemgik, ses stadig den dag i dag. Et af
de mest kendte steder er i Filippinerne. Her går folk i
procession gennem gaderne, mens de pisker sig selv
til blods. Nogle går endda så vidt, at de bagefter lader
sig korsfæste.
Påskeugen, startende med palmesøndag, blev tidligere kaldt for dimmelugen, hvilket betød den stille uge,
fordi den var en sorgens tid, der nærmest kulminerede
med langfredag. Herefter gik det den anden vej med
først skidenlørdag og derefter påskedag, hvor Jesus
genopstod. Skidenlørdag havde sit for os lidt mærkelige navn, fordi man denne dag gjorde rent og vaskede
tøj. Man fjernede skidtet. Det var også denne dag man
spiste skidne æg. En ret der mange steder stadig er at
finde på påskens frokostbord.
Navnet dimmelugen skyldtes, at kirkeklokkerne i denne periode ikke måtte bimle så højt, som de normalt
gjorde. Man bandt derfor klokkens knebel fast og slog i
stedet på klokken med en trækølle - en dimmel - eventuelt omviklet med et klæde.

Langfredag var også en dag, hvor man tog vejrvarsler.
Hvis det regner langfredag bliver foråret koldt og rughøsten bliver dårlig. Hvis langfredag er tør, er det en
helt anden sag. Et gammelt varsel lyder: ”Langfredags
mørke med taage, da må vi hjertelig vor Gud anraabe,
men bliver den klar, da får vi et godt og frugtbart Aar.”
Ville man gøre noget godt for sig selv, skulle man spise
rugmelsgrød langfredag. Rugmelsgrød blev anset for
noget af det kedelige mad, man kunne indtage. Sørgede man for at søde rugmelsgrøden med honning,
kunne man undgå at få mavepine resten af året.
Selvom langfredag umiddelbart er sorgens dag, fordi
Jesus døde denne dag, så er det ikke en helt sørgelig
dag. Jesus død var nødvendig. Han var det ultimative
offerlam og hans død blev derfor hele grundlaget for
vores frelse.
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PÅSKEDAG
Af Holger Lyngberg

Prædiken holdt påskedag 2017.
Hun stod rank og flot i Domkirken i København, velklædt og med en udstråling af selvsikkerhed… hun
berettede om, at hun ikke fattede, at mennesker søgte
svar på livets spørgsmål i troens eller for den sags skyld
overtroens verden…
Det kom for øvrigt vist ud på et for hende… nisser og
Gud var to alen ud af samme stykke…
Hun forstod det ikke, for man kunne jo blot gå til videnskaben. Den ville jo kunne give svar på rigtig mange af
de ting, som vi mennesker går og tumler med.
Og det er naturligvis rigtigt… det kan videnskaben,
og det skal den også… men lad mig give et eksempel,
hvor videnskaben ikke rigtig kan give et svar:
Vi kan måle os frem til, at der fra et sted til et andet er
fem km. Så er det sådan, og det kan man ikke diskutere…
Men hvis nu man er en lille purk på fem år og man
vågner en nat, og længes så forfærdelig efter sin mor,
som ligger på sygehuset fem km borte… og man så
står ud af sengen, tar tøj på og begynder at gå ud i
natten hen mod sygehuset, hvor hans mor ligger…
hvor langt skal den bette mand så gå… på sine korte
ømme ben…der giver det jo ikke mening at fortæller
purken, hvad fem km er… for fem km. er uoverkommelig for den bette mand på fem, der længes efter sin
mor, mens de ikke er noget at regne for en veltrænet
maratonløber… og hvor lang er sådan en nat for en
dreng, der længes efter sin mor… 10 timer står der i
kalenderen… natten er 10 timer, men ikke for den
bette purk… så er den uendelig lang. Hvor tåbeligt
kun at have en målenhed… For metersystemet har
ingen indlevelse eller fantasi, derfor er fem km. ikke det
samme for en ulykkelig lille dreng på ømme fødder
som for en stærk konkurrenceløber i gode løbesko…

Så kom ikke og sig, at videnskaben har svar på alle
spørgsmål… sommetider har jeg brug for indlevelse
og fantasi, for det er der, jeg finder svar på meget af
det, som mit hoved tumler med…
Påskemorgen er indlevelsens og fantasiens morgen…
det er den morgen, der lukker op og vider ud… den
morgen, som gør verden større, varmere og lysere…
den morgen, hvor grænser krydses og hvor paraderne
sænkes og vi bare kan være til i tryghed og ro.
Jamen er Jesu opstandelse da bare fantasi? Har den
slet ikke fundet sted, når det kommer til stykket?
Hvis jeg spørger videnskaben, vil den jo helt sikkert
sige nej… det har den ikke… hvad skulle den ellers
sige, for der var jo ingen vidner til, at det skete.
Men det er jo ikke det samme, som at Jesus ikke gik
ud af graven ved solopgang påskemorgen… troens
øjne har indlevelse og fantasi nok til at beskrive, at han
stod da op som ordet går, og at vi da også skal opstå,
sådan som han gjorde det… ved en opstandelse, der
ligner hans.
Så siger vi med Maria ved englens besøg hos hende:
Hvordan skal det dog gå til… det kan jo slet ikke ske…
og videnskabsmanden inden i os tilføjer lidt sejrssikkert:
Døde kan da ikke blive levende igen.
Og en engel hvisker da til os: Guds kraft skal overskygge det, som I med sorg til graven bar… og det som
ikke kan ske på jord, det sker en dag…for intet er umuligt for Gud… naturligvis ikke… for ham er alt muligt,
og godt det samme, ellers var der intet håb for mig og
mine kære… det er der nu..det største af alle…
Ære være Gud i det højeste og på jorden, til mennesker
fred med Guds velbehag!

DATO

MARTS · APRIL · MAJ · 2019

DAGENS NAVN

Brorstrup

Ravnkilde

Søndag septuagesima

Skumringstimer i
præstegården
Kl. 14.30-16.30

Skumringstimer i
præstegården
Kl. 14.30-16.30

3. marts

Fastelavns søndag

Ingen

Ingen

10. marts

1. søndag i fasten

Ingen

10.30 TSN

17. marts

2. søndag i fasten

10.30

9.00

24. marts

3. søndag i fasten

Ingen

Ingen

31. marts

Midfastesøndag

9.00

10.30

Mariæ bebudelsesdag

10.30

Ingen

14. april

Palmesøndag

Ingen

10.30

18. april

Skærtorsdag

19.30

Ingen

19. april

Langfredag

Ingen

19.30

21. april

Påskedag

10.30

9.00

22. april

2. påskedag

Ingen

10.30

28. april

1. søndag efter påske

10.00 konfirmation

Ingen

5. maj

2. søndag efter påske

Ingen

10.00 konfirmation

12. maj

3. søndag efter påske

10.30

Ingen

17. maj

Store bededag

Ingen

19.30

19. maj

4. søndag efter påske

10.30

9.00

26. maj

5. søndag efter påske

Fælles gudstjeneste i
Rebild Bakker kl. 14.00
se omtale herunder

Fælles gudstjeneste i
Rebild Bakker kl. 14.00
se omtale herunder

30. maj

Kristi Himmelfartsdag

Ingen

10.30

24. februar

7. april

ÅRETS SOMMERMØDE – FEST FOR DANNEBROGS 800 ÅRS DAG
16. juni kl. 13.30 i præstegårdshaven. Mere herom i næste blad.
SÆT KRYDS I KALENDEREN

degngrafisk.dk

GUDSTJENESTELISTE

