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Kirkebladene i Danmark

Kirke&Sogn
Brorstrup-Ravnkilde Pastorat

&

Kirke Sogn

Side 2

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

SIDEN SIDST
RAVNKILDE SOGN:

BRORSTRUP SOGN:

DØBT
Melina Mari Valsø
Thaagaard Andreasen
Døbt 31. marts 2019
i Ravnkilde kirke

DØBT
Elias Milther Bilskov
Døbt 17. marts 2019
i Brorstrup kirke

Marius Asp
Døbt 14. april 2019
i Ravnkilde kirke

VIET
Ingen vielser i Brorstrup Kirke
siden sidst

August Lincoln Asp Kristensen
Døbt 21. april 2019
i Ravnkilde kirke

BEGRAVET
Hanne Jespersen, Brorstrup
Begravet 27. april 2019
på Brorstrup kirkegård

Ella Skov Meier
Døbt 22. april 2019
i Ravnkilde kirke

Laila Kastrup Bærentzen, Mejlby
Bisat den 10. maj 2019
fra Farsø kirke

Organist, begge kirker:
Karl Alfred Petersen
Skolegade 2, Ravnkilde, tlf. 98 56 91 28

VIET
Ingen vielser i Ravnkilde kirke
siden sidst

Kirkesanger Brorstrup:
Jens Erik Jensen
Haverslevvej 66, Årestrup
tlf. 98 37 50 11

BEGRAVET
Svend Aage Olesen, Fyrkilde
Bisat 20. april 2019
fra Ravnkilde kirke
Dejligt gavebord i Brorstrup kirke

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
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HJERTELIG TILLYKKE

Elias Milther Bilskov

Melina Mari Valsø Thaagaard Andreasen

Marius Asp

August Lincoln Asp Kristensen

Ella Skov Meier
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KONFIRMATION 2019
For sjovs skyld har jeg valgt at bringe et såkaldt fjollebillede… der griner de så hjerteligt! Hjertelig til lykke til jer alle!
KONFIRMERET I RAVNKILDE
KIRKE DEN 5. MAJ 2019
Forreste række f.v.:
Nicoline Gerner Rasmussen,
Ravnkilde, Freja Steensen, Fyrkilde, slly Laursen Pollard og på
langs Anna Thorup Degn, Ravnkilde.
Bageste række f. v:
Noah Hejlesen Lundsgaard, Ravnkilde, Emil Hans Verner Harald
Borregaard Andersen, Ravnkilde,
Matias Bjerrum Pedersen, Ravnkilde, Oliver Degn, Ravnkilde,
Lukas Tomra Romanius, Ravnkilde, Johan Tousgaard Jensen,
Fyrkilde.

KONFIRMATION I 2020
BRORSTRUP KIRKE
DEN 26. APRIL KL. 10.00
RAVNKILDE KIRKE
DEN 3. MAJ KL. 10.00

KONFIRMERET I BRORSTRUP KIRKE
D. 28. APRIL 2019
Fra venstre: Matilde Kjær Nymark, Kgs. Tisted, Gry Elisabeth
Jørgensen, Suldrup, Magnus Dalsager Betzer, Vejrhøj, Mathias
Jensen Rask, Mejlby og på langs: Mathias Elkjær, Mejlby.

Alle, der gerne vil konfirmeres enten i Brorstrup
kirke eller i Ravnkilde kirke, er meget velkomne,
uanset hvilken skole man går på!
Lige efter sommerferien sender jeg en indbydelse ud til en orienteringsaften i slutningen
august. Indbydelsen sendes til alle dem, der er
født i 2006 og bor enten i Brorstrup eller i
Ravnkilde sogn.
Hvis ikke man har fået en indbydelse,
men gerne vil konfirmeres i en af kirkerne,
så kontakt mig meget gerne, så finder vi
en løsning på det.
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KRISTI HIMMELFARTSDAG
Af Lone Cecilie Buus Jensen, Trend

Kristi himmelfartsdag er en kristen helligdag, der fejres
til minde om Kristi Himmelfart 40 dage efter hans opstandelse påskedag. Denne dag steg han til himmels
og blev ophøjet til Guds højre hånd. I Danmark og de
fleste andre vestlige lande er den national helligdag.
Det er på denne dag, at Kristi steg til himmels og herefter blev ophøjet til Guds højre hånd.
Himlen står i skarp kontrast til jorden, som er præget
af ulykker, dårligdom, død og ødelæggelse. Himlen er
ren og uspoleret og bliver derfor opfattet som et sted
uden for rækkevidde. Alligevel er himlen dog et sted,
som spiller en væsentlig rolle i forhold til livet på jorden, fordi den ofte bliver opfattet som Guds bolig.
Det er en næsten umulig opgave at skulle afgøre,
hvem der kommer i himmelen, og hvem der ikke gør.
De fleste vil nok sige, at der ikke kan være plads i himlen til folk som Breivik, Hitler og Stalin. Er billetten til
Kristi himmelfartsmotiv fra Ravnkilde kirkes altertavle.
Årstal ikke kendt, måske ca. 1625?

Kristi Himmelfartsbillede af den italienske maler
Dosso Dossi (egentlig Giovanni di Lutero) 1520.

himlen givet på forhånd, eller gør man sig fortjent til
den igennem sine handlinger i det jordiske liv?
I 2017 fejredes mange steder reformationen. Martin
Luther ville sige, at mennesket hverken kan gøre fra eller til, når det gælder frelsen. Det er ene og alene Guds
nåde og troen, der er afgørende.
Mange har sikkert besøgt Vatikanet i Rom og måske
der set Det Sixtinske kapels prægtige loft. Et af de allermest kendte og elskede kunstværker af Michelangelos: Adams skabelse.
Kunstværket vidner om en klar forestilling af himlen
som Guds bolig, hvorfra han ophøjet styrer historiens
gang på jorden.
Kristi Himmelfartsdag er i mange sogne efterhånden
blevet en stor konfirmationsdag.
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ÅRETS SOMMERMØDE
FEST FOR DANNEBROGS 800 ÅRS DAG

Den 15. juni 1219 faldt Dannebrog efter sagnet ned fra
himlen ved Tallinn i Estland, og en sådan 800 års dag er
da værd at markere smukt. Det gør vi:

Der vil blive sunget så mange fællessange, som vi
kan nå!
Kom og lad os holde en dejlig fest sammen!

DEN 16. JUNI MED FØLGENDE
GODE PROGRAM I TELTET
I PRÆSTEGÅRDSHAVEN:

Om SYSSELKORET kort
Koret består af ca. 50 gæve vendelboer og blev dannet
af to ildsjæle i 1991, Anne Wraae og Bjarke Langkjær.
De syntes, at der i Hjørring manglede et rytmisk kor. Til
at begynde med meldte 25 sig, og koret er nu oppe på
de ca. 50 medlemmer.

kl. 13.30: Festgudstjeneste
Efter gudstjenesten et flot og indbydende kagebord
I anledning af Dannebrogs 800 års dag er menighedsrådet været med kager og kaffe (I behøver altså ikke
selv tage kaffe med!)
Efter kaffen vil SYSSELKORET under ledelse af vor kirkesanger Camilla Hyttel fornøje os en tre kvarters tid.

Siden 2004 har Camilla Hyttel været korets dirigent.
Hun har formået at hæve korets tekniske niveau betragteligt. Det begyndte i det små med at ændre på
korets rutiner i bl.a. forbindelse med opvarmning.
Dette har i den grad styrket koret, så det i dag også
synger a capella numre med stor sikkerhed.
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SCT. HANS

GUDSTJENESTE I TELTET
I forbindelse med sommerfesten i Mejlby, vil der igen i år
blive holdt gudstjeneste i festteltet.
Det er søndag den 23. juni kl. 14
De tidligere år har der ved gudstjenesten i teltet været rigtig mange kirkegængere. Det skal
dog ikke afholde nogen fra at deltage. Teltet er stort, så der er plads til mange flere. Efter
gudstjenesten er der kirkekaffe (og kage).
Teltet er placeret på festpladsen, som findes ved legepladsen, på adressen:
Mejerivej 1A, Mejlby. Vi håber, at også DU deltager i år.

TANKER OM SCT. HANS
Af Jesper Heskjær, Mejlby

Ja, egentlig burde det hedde Sankt Johannes, for det
er Johannes Døberen, der er tale om. Vi har imidlertid på et tidspunkt forkortet det til Sankt Hans. Som
omtalt her i bladet i nr. 120 (hvis du har brug for at få
det genopfrisket, kan bladet ses på menighedsrådets
hjemmeside) har den kristne kirke altid været god til
at tilpasse sig og gøre hedenske fester og højtider til
kristne begivenheder, så folk ikke mistede noget, ved
at vende det hedenske ryggen. Vintersolhverv blev til
jul og sommersolhverv eller midsommer blev til Sankt
Hans.
Det faldt nemlig så praktisk, at Johannes Døberen ifølge Lukasevangeliet kap. 1 vers 26 er født et halvt år før
Jesus. Så derfor kunne sommersolhverv passende blive
til Johannes Døberens fødselsdag. Selvom midsommerfejringen nu var blevet til en kristen mærkedag,
forhindrede det ikke, at vi gennem tiden har forbundet Sankt Hans med en del knap så kristelige ting. Det
har været at valfarte til såkaldt hellige kilder, der netop
denne dag skulle være ekstra helbredende. Mange har
taget varsler af vejret ved Sankt Hans. På et tidspunkt
kom bålet til, siden kom heksen og senere båltalen.

Sct. Hans i Ravnkilde
Fra kl. 19.00 kører Svend med hestevogn (hvis
vejret tillader)
Der sælges varme vafler, pølser og diverse
drikkevarer.
ca. 19.30 synger vi første sang, Ingelise Sørensen synger for
ca. 19.45 båltale ved kirkesanger Camilla Hyttel
ca. 20.10 tændes bålet, så må vi se om Sonjas
heks ryger til Bloksbjerg.

DATO

DAGENS NAVN

Brorstrup

Ravnkilde

2. juni

6. søndag efter påske

Ingen

Ingen

9. juni

Pinsedag

9.00

10.30

10. juni

2. pinsedag

10.30

Ingen

16. juni

Trinitatissøndag

13.30 i præstegården

13.30 i præstegården

23. juni

1. søndag efter trinitatis

14.00 i festteltet

10.30

30. juni

2. søndag efter trinitatis

10.30

Ingen

7. juli

3. søndag efter trinitatis

9.00

10.30

14. juli

4. søndag efter trinitatis

10.30

9.00

21. juli

5. søndag efter trinitatis

Ingen

Ingen

28. juli

6. søndag efter trinitatis

9.00 KOP

10.30 KOP

7. søndag efter trinitatis

Ingen

Ingen

10. august

Byfest i Ravnkilde

Ingen

10.30

11. august

8. søndag efter trinitatis

10.30

Ingen

18. august

9. søndag efter trinitatis

Ingen

10.30

25. august

10. søndag efter trinitatis

10.30

Ingen

11. søndag efter trinitatis

17.00 i Buderup Ødekirke 17.00 i Buderup Ødekirke

4. august

1. september

Maleri af Christian August Lorenzen 1809
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DANNEBROG
FALDER NED
FRA HIMLEN
D. 15. JUNI 1219

degngrafisk.dk

GUDSTJENESTELISTE

